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1.1. MARC ACTUAL 

Tot i la davallada del sector de la construcció a Espanya a causa de la crisi 

econòmica, actualment es segueix generant una gran quantitat de residus de 

construcció i demolició (RCDs). A Espanya, s’estima una producció anual d’uns 40 

milions de tones d’aquest tipus de residus, aproximadament un 75% del total 

correspon a la mescla d’enderroc amb presència d’elements ceràmics. Pel que fa a 

la resta de la UE, els RCDs també constitueixen un dels majors fluxos de residus 

que, a més,  va en augment. Aquest excedent de residus porta associada la 

necessitat de valoritzar i de donar sortida a aquest gran volum de material i, per 

tant, d’investigar sobre la possibilitat de reutilitzar els àrids procedents de RCD per 

a la fabricació de nous formigons sostenibles que puguin ser utilitzats en elements 

constructius. L’idea general seria ‘reciclar per construir’.  

Davant d’aquesta situació, la directiva 2008/98/CE sobre residus estableix que per 

a l’any 2020 la recuperació de materials no perillosos RCD s’elevarà a un mínim 

d’un 70% en pes del total produït. Actualment a Europa la taxa mitjana de 

reutilització i reciclatge és del 50% del total, tot i que existeixen diferències 

significatives entre els diferents països:  

 

Figura 1. Percentatge reciclatge segons país 
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Podem observar que mentre Dinamarca, Alemanya, Irlanda, els Països Baixos i 

Estònia reciclen més del 80% dels RCDs, altres països com la República Txeca, 

Finlàndia, Hongria, Espanya, Itàlia i Polònia només reciclen el 30% o fins i tot 

menys. Observem que, tot i la gran quantitat de residus que es generen en el nostre 

país, Espanya presenta una baixa taxa de reciclatge en comparació amb altres 

països europeus.  

Els principals factors conseqüència de la baixa taxa de reciclatge a Espanya són els 

següents: 

• En el nostre país el dipòsit en abocadors de RCDs sense tractament previ té 

un cost molt baix. Els impostos en l’abocament a Espanya o Itàlia són de 3 

euros/tona, mentre que en països com Dinamarca són de 50 euros/tona.   

• Els costos de transport i tractament dels residus són elevats. Aquesta 

segona variable varia en cada país, ja que en funció de les tècniques de 

construcció i dels materials utilitzats s’obté un residu de més o menys 

qualitat, és a dir, més o menys homogeni.   

• La inexistència de taxes sobre l’extracció i l’ús de l’àrid natural, al contrari 

que passa a països com Suècia, Dinamarca i UK.   

• La gran disponibilitat i, per tant, al baix cost dels àrids naturals.  

• Al baix nivell d’acceptació de l’àrid reciclat. 

• Una manca de consciència ambiental generalitzada.  

Des d’un punt de vista econòmic, el reciclatge de RCDs només és interessant quan 

el producte final és competitiu en relació al seu cost i la seva qualitat respecte dels 

recursos naturals. Els materials reciclats normalment seran competitius on hi hagi 

escassetat de matèries primeres i de llocs adequats de dipòsit. Les condicions de 

competitivitat per escassetat o espai no es donen a Catalunya ni a Espanya, per 

tant, és necessari que l’administració promogui l’ús dels àrids reciclats en les obres 

per tal d’estendre la seva presència. L’ incentiu per a projectes en concursos 

públics que contemplin la utilització d’àrids reciclats o, fins i tot, la seva obligació i 

la prohibició de l’abocament dels RCDs sense tractament previ són possibles 

solucions per a l’èxit de les plantes de tractament i reciclatge. Tanmateix, 
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l’establiment de nous productes en el mercat requereixen sensibilització i 

promoció activa, fins i tot encara que siguin més barats sense renunciar a la 

qualitat. Per tant, s’ha d’assegurar la qualitat, la seguretat en la seva utilització i la 

marca CE (Comunitat Europea), que dóna confiança al consumidor. Resumint, per 

potenciar l’ús de l’àrid reciclat la marca de qualitat CE ajuda, però les polítiques de 

suport en l’àmbit de valorar més els recursos naturals tot incrementant taxes per 

la seva explotació i utilització i fer que el reciclatge sigui atractiu des del punt de 

vista del finançament són necessàries per promocionar el reciclatge, tal com ja s’ha 

fet palès en altres països.  

Hem de tenir present que, tot i la gran quantitat d’estudis dedicats a l’àrid reciclat, 

els estudis publicats demostren que l’àrid reciclat s’utilitza en aplicacions de 

baixos requeriments ja que els sistemes de reciclatge tradicionals no garanteixen 

una qualitat suficient com per a utilitzar productes derivats en aplicacions d’alta 

qualitat. Generalment s’utilitzen en reblerts, bases, asfalts i formigons, tot i que en 

aquesta última el seu ús és molt menys comú i tècnicament molt més exigent. Per 

aquest motiu, s’intenta promoure el canvi cap a aplicacions amb formigó 

estructural.  

1.2. OBJECTIUS DEL PROJECTE NEWCRETE. FASES DEL 

PROJECTE  

El projecte Newcrete neix per oferir solucions econòmicament competitives i 

alternatives sostenibles als mètodes de construcció d’elements estructurals en 

contacte directe amb el terreny  que s’utilitzen actualment. 

En general, el projecte pretén investigar un nou formigó autocompactant que 

aconsegueixi la incorporació massiva de fibres d’acer i de Residus de la 

Construcció i Demolició, concretament àrids reciclats mixtes, en un context de 

qualitat i garantia i en percentatges més elevats dels recomanats en la vigent 

normativa EHE-08 per al seu ús en la construcció d’elements estructurals en 
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contacte directe amb el terreny, és a dir, apte per a fonamentacions. Aquest nou 

material rebrà el nom Newcrete.   

Que el formigó sigui autocompactant comporta l’eliminació del vibrat, el que 

permet formigonar a ritme continu i sense interrupcions, amb un millor 

recobriment de les armadures que en el cas del formigó convencional i simplement 

amb la necessitat d’un sol operari. La incorporació de fibres d’acer facilita la 

reducció de les operacions de muntatge de l’armadura convencional, redueix els 

seus costos associats i ofereix una millora significativa en les propietats globals del 

producte final, el que es tradueix en l’obtenció d’un formigó amb nous perfils de 

comportament. Mitjançant la incorporació d’alts percentatges d’àrid reciclat es 

dóna sortida al gran volum d’aquest material i es valoritza, al mateix temps que 

s’obté un formigó sostenible.   

Els objectius específics que persegueix el projecte es citen a continuació: 

• Desenvolupament d’un sistema de tractament de RCDs específic per al seu 

ús com a àrids en formigons d’altes prestacions. 

• Desenvolupament de noves formulacions de formigó amb molt altes 

presències d’àrids reciclats mixtes en la seva fracció d’àrids. Concretament, 

fins un 50% dels mateixos en la seva fracció genèrica. 

• Desenvolupament de nous sistemes additivants capaços de contrarestar 

l’efecte associat a la presència de RCDs en la formulació, alhora que 

introdueixen l’autocompactat. 

• Desenvolupament de noves tècniques d’armat mitjançant fibres per a 

elements estructurals en contacte directe amb el terreny (pantalles i 

pilons). 

• Validació del nou material i estudi del seu comportament en ambients de 

treball reals i de laboratori. 

Per tal d’assolir els objectius esmenats, durant el projecte Newcrete es duen a 

terme quatre fases, que es citen a continuación. 
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Durant la primera fase del projecte Newcrete (Març - Abril 2012) es va tenir la 

possibilitat de realitzar 6 bataches1 d’unes dimensions aproximades de 3,5x2,5x0,6 

metres a escala real com a part de les obres de construcció d’un aparcament que 

estava construint una de les empreses participants en el projecte, FCC 

Construcción S.A., al carrer Badajoz de Barcelona. Aquesta campanya es va dur a 

terme a la planta dosificadora de formigó de l’empresa Hormigones Uniland, S.L., 

també participant en el projecte, situada en el Polígon industrial de la Zona Franca 

(Barcelona). Durant aquesta campanya experimental en planta es van estudiar 

diverses dosificacions de formigó autocompactant (HAC) amb àrid reciclat mixt i 

fibres metàl·liques per a la construcció dels 6 trams de prova (dosificacions en 

capítol Estat de l’Art). Durant el procés de fabricació, es van prendre provetes a 

peu de planta amb els diferents formigons considerats que, posteriorment, es van 

assajar al Laboratori de Tecnologia d’Estructures de la UPC (resultats en capítol 

Estat de l’Art). Si bé els resultats obtinguts de les provetes preses a peu de planta 

van resultar satisfactoris des d’un punt de vista resistent, és precís disposar de 

dades del comportament dels trams de prova a escala estructural per tal de 

disposar de dades sobre el seu comportament en condicions “reals”.  

1) 

2) 

                                                        
1 El terme correcte en català és pou de recalçament, però s’utilitzarà la terminología en castellà a fi 
de facilitar la comprensió, ja que és el terme més utilitzat en l’obra.  
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3) 4) 

Figura 2. Fabricació i posta en obra del formigó fabricat a planta durant la fase 1 del projecte Newcrete 
1)Fabricació provetes 2)Introducció del cubilot 3)Formigonat del batache 4)Llots tixotròpics 

La segona fase del projecte (Juliol 2012) neix com a resultat de la primera 

campanya experimental en planta, ja que  es va acordar realitzar les mateixes 

dosificacions en laboratori amb l’objectiu d’optimitzar les dosificacions realitzades 

en planta i, així, poder obtenir materials de propietats i comportament millorat. 

Per això, un cop es van tenir els resultats d’aquesta campanya de laboratori es va 

dur a terme un estudi exhaustiu per determinar la influència individual i conjunta 

dels diferents components sobre cadascuna de les dosificacions realitzades i sobre 

les característiques físiques i mecàniques del material (resultats en capítol Estat de 

l’Art).  

 
1) 

 
2) 
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3) 

 
4) 

Figura 3. Fabricació del formigó i les provetes en el laboratori 
1).Amassadora 2) Incorporació dels additius 3) Realització provetes 4) Assaig con d’Abrams2 

La tercera fase del projecte Newcrete (Setembre 2012) consisteix en l’extracció 

dels bataches fabricats durant la primera campanya experimental en planta, un cop 

l’excavació va arribar a la cota desitjada. Un cop extrets, aquests es van tallar de 

manera longitudinal per tal de facilitar-ne la seva manejabilitat, de manera que 

cada batache va quedar dividit en dues peces de dimensions aproximadament 

similars (12 en total). Un cop tallats, es van traslladar les 12 peces resultants 

mitjançant un camió a les instal·lacions que l’empresa participant en el projecte 

Gestora de Runes S.A. posseeix en el Polígon Industrial de la Zona Franca, on es va 

procedir a l’extracció dels testimonis, en sentit vertical i horitzontal, per tal de 

poder caracteritzar els trams de prova, tal com s’explicarà en un apartat posterior.  

                                                        
2 Assaig comú en l’obra per determinar la consistència del formigó 
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Figura 4. Procés d'extracció dels testimonis 
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Per últim, durant la quarta fase del projecte (Abril – Maig 2013) es van dur a terme 

els assajos in situ amb la finalitat de poder analitzar el comportament de l’element 

estructural a escala “real”.  

Gràcies a la realització de les meves pràctiques en la Gestora de Runes de la 

Construcció, S.A. (empresa participant en el projecte Newcrete) vaig tenir 

l’oportunitat d’assistir a les proves pilot realitzades a la planta d’Uniland, a la 

realització dels trams de prova en l’obra del carrer Badajoz, així com a reunions 

relatives al projecte durant les dues primeres fases d’aquest i també de poder 

col·laborar amb el doctorand Francisco Mena Sebastià durant la campanya 

d’assajos de laboratori duta a terme en el mes de juliol del 2012. Tanmateix, aquest 

document es centra en la quarta fase del projecte Newcrete, és a dir, en la 

campanya d’assajos in situ duta a terme sobre els trams de prova per tal de 

conèixer-ne el seu comportament real.  

1.3. OBJECTIUS DE LA TESINA 

Tot i que durant la quarta fase del projecte Newcrete s’han estudiat tant propietats 

mecàniques com qüestions relatives a durabilitat, aquesta tesina només es 

centrarà en els resultats sobre la resistència a compressió i el mòdul d’elasticitat 

de les provetes extretes en sentit vertical. És a dir, bàsicament es pretén:  

• Analitzar la variació de les propietats mecàniques (resistència a compressió 

i mòdul d’elasticitat) en funció de la cota per tal de comprovar si hi va haver 

segregació (acció per la qual la grava i la sorra se separen, per gravetat, de 

la lletada de ciment, en un formigó acabat de pastar, especialment si conté 

un excés d'aigua, durant el seu transport de la formigonera a l'obra), fet 

molt habitual en els formigons autocompactants (HAC). 

• Comparar aquests paràmetres entre les diferents dosificacions. 
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D’altra banda, la tesina també pretén: 

• Demostrar que el nou mètode d’armat amb fibres d’acer pot arribar a 

substituir a les barres d’acer, amb els avantatges que aquest nou mètode 

suposa sobre el mètode d’armat tradicional.  

• Valorar la viabilitat econòmica del formigó reciclat a través d’un estudi 

econòmic per tal de fomentar-ne el seu ús, si s’escau.  
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 ESTAT DE L’ART Capítol 2:
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Aquest capítol té per objectiu resumir la situació actual referent a l’ús de formigons 

autocompactants, que contenen àrids reciclats i armats amb fibres per a la 

construcció d’elements estructurals en contacte directe amb el terreny, és a dir, 

per a la construcció de fonaments.  

Per tal de fer referència a tots els aspectes vinculats al projecte, aquest capítol 

s’estructura en els apartats següents: 

1. Formigó: S’analitzen els components que el formen i els tipus de formigons que 

es tractaran en aquest projecte. 

2. Fonaments: S’analitzen els diferents tipus de pilons i pantalles existents, així 

com el seu procés constructiu. També s’expliquen les experiències existents en 

fonaments utilitzant els tipus de formigó descrits en l’apartat anterior, que 

seran els que intervindran en aquest projecte.  

3. Estat actual normatiu del formigó amb àrids reciclats 

4. Resultats de partida 

2.1. FORMIGÓ  

S’entén per formigó el material resultant de barrejar un conglomerant (guix, calç o 

ciment) amb àrids de diferents granulometries (grava, graveta i sorra) i aigua. El 

conglomerant, mitjançant una reacció química exotèrmica (enduriment), és el 

responsable de la unió de tots els materials. Aquesta unió dóna lloc al formigó, un 

material amb unes propietats que no disposaven els seus components per separat.  

La propietat més característica del formigó és la seva alta resistència a compressió, 

motiu pel qual és un material tan utilitzat en l’àmbit de l’enginyeria civil. 

Tanmateix, aquest material és molt fràgil sota sol·licitacions de tracció, flexió i 

tallant. Per aquest motiu és habitual reforçar-lo amb acer, rebent el nom de 

formigó armat (HA). L’acer és un material que presenta altes resistències a tracció 
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i, per tant, que permet evitar aquests problemes tot i que, alhora, pot provocar 

problemes de fissuració en el formigó que poden afectar la seva durabilitat.  

Actualment els usos que pot arribar a tenir un formigó són d’una tipologia molt 

variada, motiu pel qual l’addició ha esdevingut un aspecte essencial per al 

desenvolupament de formigons amb nous perfils de comportament. 

2.1.1. COMPONENTS QUE FORMEN EL FORMIGÓ 

Els components bàsics del formigó són: conglomerant, àrids, aigua, additius i, 

normalment, acer.  

a) Conglomerant 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment, el conglomerant és un material d’unió. 

Existeixen tres tipus de conglomerants (guix, calç i ciment), tot i que habitualment 

els formigons es fabriquen amb ciment Portland.  

Aquest conglomerant hidràulic en base ciment ha de proporcionar al formigó les 

característiques estructurals que se li exigeixen, és a dir, bàsicament s’ha d’intentar 

que durant l’enduriment la retracció sigui la menor possible. La retracció es dóna 

quan el formigó experimenta una reducció de volum a causa de la pèrdua d’aigua 

durant el procés d’enduriment. Aquest fenomen pot generar fissures i, per tant, 

disminuir la durabilitat del formigó.  

b) Àrids 

Els àrids constitueixen l’esquelet granular del formigó i suposen un percentatge 

entorn al 80% del seu pes total. Aquests poden ser rodats o bé procedents de la 

trituració de roques.  

La gran utilització del formigó com a material de construcció porta associada la 

generació d’un volum important de Residus de la Construcció i Demolició (RCDs). 

Aquests residus poden estar composats per runes que continguin formigó, envans, 

pedres, fustes, metalls, paper i cartró, plàstic, etc.  
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El Reial Decret 105/2008 de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels Residus de la Construcció i Demolició (RCDs), fa la següent classificació dels 

RCDs: 

• Residus inerts: Són aquells que no presenten cap risc de contaminació 

d’aigües i/o sòls i que, en general, es podrien assimilar als materials petris.  

• Residus no perillosos: Són aquells que per la seva naturalesa poden ser 

tractats o emmagatzemats en les mateixes instal·lacions que els residus 

urbans. 

• Residus perillosos: Són aquells que posseeixen determinades 

característiques perjudicials per a la salut o el medi ambient.   

Una solució que permet donar sortida a aquesta gran quantitat de material 

consisteix en valoritzar aquests residus tot transformant-los en àrids reciclats que 

tornaran a ser utilitzats en la fabricació de nous formigons. D’aquesta manera, 

s’obté un material més sostenible. Per tal de dur a terme aquesta transformació 

dels residus en àrids reciclats, aquests residus es veuen sotmesos a un procés de 

reducció de la seva mida i de garbellat. Tot seguit, s’analitzen en laboratori per 

comprovar que compleixen amb les especificacions tècniques per a poder ser 

aplicats en el sector de la construcció i de l’obra civil com a àrids reciclats.  

Els anàlisis que es duen a terme en laboratori perquè puguin ser utilitzats per a la 

fabricació de formigó fan referència a les següents propietats dels àrids reciclats:  

- Granulometria: La distribució granulomètrica té molta importància perquè 

té un efecte directe sobre les propietats del formigó, com ara la 

treballabilitat, la porositat, la permeabilitat, la resistència, el grau de 

compactació i la durabilitat. Una distribució contínua i no uniforme indica 

que l’àrid està uniformement graduat per a totes les mides, el que permet 

un major ventall de possibilitats d’interacció entre les partícules i 

proporciona un grau de compacitat i una resistència mecànica més elevats, 

el que millora la durabilitat del formigó. Pel que fa a la granulometria, la 

Instrucció espanyola EHE-08 especifica les distribucions granulomètriques 

òptimes per a graves, sorres o fins que poden ser utilitzats per a la 
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fabricació de formigó per tal d’aconseguir aquesta corba granulomètrica 

contínua i uniforme. És necessari que la relació D/d, on D i d són les mides 

màxima i mínima de l’àrid respectivament, sigui superior a 1,4. 

- Contingut de fins (partícules < 0,063 mm): L’àrid reciclat genera fins durant 

la seva manipulació a causa de l’aparició de petites partícules que es 

desprenen. La presència d’aquestes partícules fines a la superfície de l’àrid 

reciclat pot originar problemes d’adherència entre aquest i la pasta de 

ciment, a més de provocar un augment de la quantitat d’aigua de pastat 

necessària. Segons la EHE-08, la generació de fins queda limitada a l’1,5% 

de l’àrid gruixut convencional. Donat que en àrids reciclats mixts existeix un 

contingut de fins molt variables, la EHE no contempla aquest tipus d’àrids 

per a la fabricació de formigó reciclat. Els àrids mixts reciclats (AMR) 

presenten gran heterogeneïtat, ja que inclouen com a principals 

components residus de formigó, productes ceràmics, asfalt, impureses i àrid 

natural.  

- Contingut de sorres (partícules < 4 mm): L’àrid reciclat presenta petits 

percentatges de partícules de sorra degut a la disgregació que pateix en ser 

manipulat. La Instrucció EHE admet per l’àrid convencional fins a un 10% 

de desclassificats inferiors. El percentatge de desclassificats inferiors 

admissibles en l’àrid reciclat ha de ser inferior a aquest 10% corresponent 

al convencional a causa de l’efecte perjudicial que ocasiona en les propietats 

del formigó. 

- Forma i textura superficials: La presència del morter que queda adherit als 

àrids del formigó original provoca que la textura dels àrids reciclats sigui 

més rugosa i porosa que la dels àrids naturals. El coeficient de forma de 

l’àrid reciclat és similar al que pot presentar l’àrid natural. La Instrucció 

espanyola EHE indica que el coeficient de forma de l’àrid gruixut no ha de 

ser inferior a 0,20. Els estudis que han utilitzat el mètode de l’índex de 

llenques per determinar la forma de l’àrid gruixut han trobat, però, 

diferències entre l’àrid natural i el reciclat, sent menor el valor de l’índex de 

llenques en el cas de l’àrid reciclat. Això es pot deure al fet que el morter 

que queda adherit a les cares planes que presenten les partícules tendeix a 

augmentar el gruix de les partícules amb forma de llosa i a arrodonir-les, 
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disminuint així el percentatge de llenques. Aquest percentatge pot situar-se 

en l’ interval del 7-9%, complint el límit de 35% que estableix la EHE.  

- Densitat i absorció: L’àrid reciclat és més lleuger que el natural (15-16 

kN/m3 i 20kN/m3, respectivament). Aquest fet comporta una disminució en 

el pes específic del material obtingut (el que es tradueix en una disminució 

de la resistència a compressió), un augment en la permeabilitat i una 

disminució en el mòdul elàstic del material obtingut, el que permet obtenir 

un formigó més flexible que utilitzant l’àrid natural. Aquesta flexibilitat és 

una propietat que s’està utilitzant per als formigons destinats a la 

construcció de ferms de carreteres ja que permet aconseguir un menor 

impacte i, per tant, un ferm que dura més anys. L’absorció és una de les 

propietats físiques de l’àrid reciclat que presenta més divergència respecte 

a l’àrid natural, donada l’elevada absorció que presenta la pasta de ciment 

que queda adherida a l’àrid natural i dels ceràmics. Els valors habituals 

d’absorció estan compresos entre 4-10%, incomplint en la majoria dels 

casos el límit del 7% que estableix la EHE. Cal tenir present que l’àrid 

reciclat absorbeix aproximadament un 75-80% de la seva capacitat en els 

primers 10 minuts. És molt important considerar aquest fet a l’hora de 

fabricar el formigó ja que degut a la capacitat d’absorció, el formigó perdrà 

la treballabilitat fàcilment en els primers minuts, dificultant la seva posada 

en obra. La treballabilitat és difícil de controlar en formigons fabricats amb 

més del 50% d’àrid reciclat. Per tant, en general, la fabricació de formigons 

amb àrid reciclat requereix una major quantitat d’aigua. Tot i que els 

formigons fabricats amb un percentatge menor al 50% d’àrid reciclat 

obtenen un coeficient de succió similar al del formigó convencional. Els 

principals aspectes que influeixen tant en la densitat com en l’absorció de 

l’àrid reciclat són la mida de les partícules (les fraccions més petites 

presenten menor densitat i una major absorció per a un àrid del mateix 

origen que fraccions més gruixudes), la qualitat del formigó original (els 

formigons de baixa relació a/c i, per tant, d’elevada resistència, solen donar 

lloc a àrids reciclats de més qualitat -és a dir, amb major densitat i menor 

absorció-) i les tècniques de processat (quan en el processament de l’àrid 

gruixut reciclat es realitzen successives etapes de trituració, s’elimina un 
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major contingut de morter i la qualitat de l’àrid millora substancialment, 

podent observar un descens de l’absorció i un increment de la densitat, que 

poden assolir valors propers als de l’àrid natural).  

- Coeficient de Los Angeles: S’usa per a avaluar la resistència a l’abrasió, el 

desgast i l’ impacte dels agregats. El valor d’aquest coeficient esperat per a 

l’àrid reciclat és superior al de l’àrid natural. L’àrid reciclat presenta un 

elevat coeficient de Los Angeles ja que durant l’assaig s’elimina tot el morter 

que queda adherit a l’àrid, a més de la pèrdua de pes pròpia de l’àrid 

natural. Aquest valor augmenta en les fraccions de menor mida, ja que són 

les que presenten un major percentatge de morter adherit a l’àrid natural. 

En disminuir la relació a/c del formigó original, el coeficient de Los Angeles 

també disminueix. La EHE estableix un coeficient màxim de 40% per a la 

seva aplicació en formigó estructural i no estructural, de manera que l’àrid 

gruixut reciclat, en general, complirà aquesta especificació.  

- Contaminants i impureses: Un dels majors problemes que plantegen els 

àrids reciclats és que sovint poden incorporar impureses i contaminants 

que influeixen negativament en les propietats del formigó i en la seva 

durabilitat. La seva presència pot provocar reduccions de la resistència, 

reaccions àlcali-àrid, àtac per sulfats, despreniments superficials, elevada 

retracció o mal comportament glaç-desglaç. La presència d’impureses 

depèn en gran mesura del tipus d’àrid reciclat. Cal afegir que les fraccions 

més fines solen incorporar-ne un major contingut. Com és previsible, la 

composició en àrids reciclats mixts és més variable que la dels procedents 

de formigó. La EHE estableix els següents continguts màxims per als 

diferents tipus d’impureses en l’àrid gruixut: 1% del pes total de la mostra 

de partícules lleugeres, 0,25% del pes total de la mostra de terrossos 

d’argila, 1% del pes total de la mostra de compostos totals de sofre.  

Un cop conegudes les propietats que caracteritzen als àrids reciclats, podem 

arribar a la conclusió de que aquesta valorització dels residus es veu actualment 

afectada perquè la presència de RCDs  en la fracció d’àrids empitjora les propietats 

globals del formigó i, en conseqüència, fa que es vegin limitades les seves 

aplicacions. A més, l’àrid reciclat presenta heterogeneïtat en diferents partides de 

material. Per aquests motius, els tipus d’àrids reciclats que habitualment es 
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produeixen més són tot-u i graves per a bases i subbases de carreteres, és a dir, per 

a formigons no estructurals. També s’utilitzen com a matèria prima en formigons 

de neteja i per a morters. En més baixa mesura, també s’estan començant a utilitzar 

per a formigons estructurals de baixes prestacions, tot i que encara existeix una 

escassa experiència en relació al seu ús en elements estructurals, és a dir, destinats 

a suportar càrregues.   

Al nostre país es generen al voltant d’uns 40 milions de tones a l’any de Residus de 

la Construcció i Demolició (RCDs). No obstant, Espanya és un dels països amb taxes 

de reciclatge més baixes respecte la resta de la Unió Europea. S’estima que tan sols 

reciclem un 15% dels residus generats, mentre que en països com Holanda o 

Alemanya aquest percentatge ascendeix fins a un 80% i 95% respectivament.  

c) Aigua 

En la fabricació de formigó l’aigua intervé en els processos de pastat i curat.  

En general, l’aigua utilitzada no ha de contenir cap ingredient perjudicial en 

quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o bé afavorir la corrosió 

de les armadures.  S’han de rebutjar les aigües que no compleixin amb els requisits 

establerts en l’Article 27 de la Instrucció EHE (2008).  

d) Additius  

Els additius són substàncies o productes que, incorporats al formigó abans o 

durant el procés de pastat, produeixen la modificació desitjada en alguna de les 

característiques, de les propietats o del comportament del formigó en estat fresc o 

endurit.  

Donada la importància que tenen els additius en el desenvolupament d’un formigó, 

actualment existeix una gran varietat d’ells: colorants, acceleradors, retardadors 

de l’enduriment, fluïdificants i impermeabilitzants, entre d’altres. La Instrucció 

EHE (2008) considera fonamentalment els següents tipus d’additius, motiu pel 

qual la utilització de qualsevol altre tipus d’additiu no contemplat en aquesta 

Instrucció requereix l’aprovació prèvia per part de la Direcció Facultativa:  
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TIPUS FUNCIÓ 

Reductors d’aigua/Plastificants 

Disminuir el contingut d’aigua d’un formigó per 
a una mateixa treballabilitat o augmentar la 
treballabilitat sense modificar el contingut 
d’aigua 

Reductors d’aigua d’alta 
activitat/Superplastificants 

Disminuir significativament el contingut d’aigua 
d’un formigó sense modificar la treballabilitat o 
augmentar significativament la treballabilitat 
sense modificar el contingut d’aigua 

Modificadors de l’enduriment/Acceleradors, 
retardadors 

Modificar el temps d’enduriment d’un formigó 

Inclusors d’aire 

Produir en el formigó un volum controlat de 
fines bombolles d’aire, uniformement 
repartides, per tal de millorar el seu 
comportament enfront de les gelades 

Multifuncionals 
Modificar més d’una de les funcions principals 
definides anteriorment 

Taula 1. Tipus i funció  dels additius 

La Instrucció vigent estableix que la fracció d’additius present en un formigó sigui, 

com a màxim, d’un 5% del pes de ciment. Aquesta fracció és molt baixa, però cal 

tenir en compte que condiciona significativament el comportament del formigó. 

També determina que qualsevol tipus d’additiu haurà de complir la UNE-EN 934-2. 

No hem de confondre els additius amb les addicions. Les addicions són aquells 

materials inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, 

poden ser afegits al formigó per tal de millorar alguna de les seves propietats o bé 

per conferir-li característiques especials. La Instrucció EHE (2008) només 

contempla la utilització de les cendres volants i del fum de silici com a addicions al 

formigó durant la seva fabricació, sempre que les característiques del formigó no 

es vegin modificades negativament ni representin un perill per a la seva durabilitat 

tal que pugui produir la corrosió de les armadures.   

En el present projecte haurem de fer ús dels additius per a l’obtenció del formigó 

autocompactant, que queda definit més endavant en l’apartat 2.1.2. referent als 

tipus de formigons que intervenen en el projecte. La Instrucció EHE (2008) 

determina que la propietat d’un formigó d’autocompactar-se ha de ser 

conseqüència de l’ús d’additius superplastificants específics i d’una dosificació 

estudiada.  

Dos tipus d’additius superplastificants utilitzats habitualment són els següents: 
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Glenium Sky 549: Està basat en policarboxilats especialment concebuts per a 

aplicacions en formigó preparat per millorar la treballabilitat i la capacitat de 

bombeig del formigó, fins i tot amb baixos continguts de ciment. Amb el seu elevat 

poder reductor d’aigua, permet la fabricació de gairebé tots els tipus de formigons, 

des de convencionals fins autocompactants. La dosificació recomanada és de 0,6-

1,2%.  

Glenium Sky 604: Està basat en policarboxilats per a aplicacions en formigó 

preparat on es demani alta resistència inicial. La dosificació recomanada és de 0,3-

1%.   

e) Acer 

Existeixen dues formes d’armat que permeten suportar els esforços de tracció, 

flexió i tallant que el formigó en massa (HM) no és capaç de resistir: les barres i les 

fibres d’acer. Tal com veurem més endavant, aquestes fibres també poden ser 

plàstiques.  

L’armat mitjançant barres d’acer consisteix en proporcionar al formigó un reforç 

en els punts apropiats de l’estructura. L’inconvenient d’aquesta solució és la 

fissuració del formigó en aquests punts i, per tant, la disminució de la seva 

durabilitat.  

D’altra banda, l’armat mitjançant fibres d’acer consisteix en afegir-les 

aleatòriament en la matriu del formigó. Aquestes, un cop afegides es dispersen 

perfectament en tot el seu volum, fet que confereix al formigó d’un armat en totes 

direccions, quedant tot el bloc en tracció. El formigó reforçat mitjançant fibres 

d’acer (HRF) presenta avantatges sobre el formigó armat (HA) ja que l’increment 

en la tenacitat del bloc de formigó permet eliminar els problemes de fissuració.  

Actualment, l’ús de formigons reforçats mitjançant fibres d’acer (HRF) han estat 

limitats a funcions no estructurals. El motiu radica en la repercussió econòmica 

que suposa en comparació als avantatges que s’obtenen respecte al mètode 

tradicional d’armat amb barres d’acer i també en la manca d’experiència en la seva 

utilització en elements estructurals, que alhora comporta l’ inexistència de 

normatives i recomanacions.  
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2.1.2. TIPUS DE FORMIGONS QUE INTERVENEN EN EL PROJECTE 

Els formigons que intervenen en aquest projecte són l’autocompactant, el que 

conté RCDs i l’armat amb fibres.  

A continuació, es descriu i s’analitza la situació actual corresponent a cadascun 

d’ells: 

a) Formigó autocompactant (HAC) 

Abans d’explicar què és el formigó autocompactant farem referència al formigó 

líquid, ja que l’ús d’aquest últim en construccions a gran altura com, per exemple, 

en la construcció de preses, va fer sorgir la necessitat de desenvolupar aquest nou 

formigó.  Així doncs, podem dir que el formigó líquid és el precedent del formigó 

autocompactant i que aquest va sorgir pels beneficis que aquest presenta en el cas 

d’execució d’estructures complexes o amb alta densitat d’armadura.    

Que un formigó sigui líquid ens dóna una idea de la seva docilitat. Segons la 

Instrucció EHE (2008), la docilitat del formigó ha de ser la necessària perquè, amb 

els mètodes previstos de posada en obra i compactació, el formigó envolti les 

armadures sense solució de continuïtat amb els recobriments exigibles i ompli 

completament els encofrats sense que es produeixin coqueres. La docilitat d’un 

formigó es valora determinant la seva consistència mitjançant l’assaig 

d’assentament. Segons la UNE-EN 12350-2, les diferents consistències en funció de 

l’assentament del con d’Abrams són les següents: 

TIPUS DE CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT (cm) 

Seca (S) 0-2 

Plàstica (P) 3-5 

Tova (B) 6-9 

Fluïda (F) 10-15 

Líquida (L) 16-20 

Taula 2. Assentament en funció de la consistència 

La consistència del formigó que s’utilitzi serà l’especificada en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), excepte en el cas de formigons 

autocompactants, que s’haurà de disposar el que determini l’Annex 17 de la 
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Instrucció EHE (2008). En general, s’evitarà l’ús de les consistències seca i plàstica 

i sol es podrà utilitzar formigons de consistència líquida si aquesta s’ha aconseguit 

per mitjà de l’ús d’additius superplastificants en la dosificació adequada. 

D’altra banda, un formigó autocompactant és aquell que es compacta per l’acció del 

seu propi pes, sense necessitat d’energia de vibració ni de qualsevol altre mètode 

de compactació, sense presentar segregació, bloqueig de l’àrid gruixut, sagnat, ni 

exsudació de la beurada.  

On majors avantatges en quant a augment de producció i millora de qualitat 

s’obtenen amb el HAC és en el formigonat de murs armats. Únicament l’eliminació 

del vibrat permet formigonar a ritme continu i sense interrupcions, amb un millor 

recobriment de les armadures que en el cas del formigó convencional, i 

simplement amb un sol operari. Per al cas de murets de baixa altura no existeixen 

consideracions especialment significatives. Tanmateix, si l’altura del mur és 

important (a partir de 3 m), el HAC haurà de ser d’alta fluïdesa (diàmetre 

d’extensió de flux proper als 70 cm), però també tenir una alta resistència a la 

segregació, ja que la pròpia columna de formigó executada podria provocar 

segregació en el formigó col·locat en la part baixa del mur, causant nius de grava 

que alterarien l’acabat. La resistència i estabilitat de l’encofrat són molt importants 

en el cas dels murs. En comparació amb el formigó convencional, el HAC exerceix 

més pressió sobre l’encofrat i podria deformar-lo, fins i tot, trencar-lo. Per aquest 

motiu, es recomanen encofrats rígids no flexibles i es desaconsellen els encofrats 

de fusta si no estan degudament reforçats. Així mateix, si es desitgen acabats de 

qualitat, no es pot oblidar l’ús d’un desencofrant adequat.  

Tal com ja s’ha dit en l’apartat anterior, la consistència utilitzada per als formigons 

autocompactants HAC, no serà la que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars (PPTP), ja que aquest tipus de formigó es tracta com un cas especial. 

Així doncs, en cas de formigó autocompactant, s’han de seguir les recomanacions 

que regula l’Annex 17 de la Instrucció EHE (2008) referents a la utilització d’aquest 

tipus de formigó. Aquest Annex, en relació a la docilitat, determina que en cas 

d’autocompactabilitat el formigó té unes propietats en estat fresc tals que li 

confereixen una docilitat que no pot ser avaluada amb el con d’Abrams, a 

diferència del que passa amb la resta de formigons. És per aquest motiu que 
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considera que correspon a l’Autor del Projecte o bé a la Direcció Facultativa 

descriure el tipus de formigó autocompactant més adequat per a cada cas.  

A més, tal com ja s’ha explicat en l’apartat 2.1.1.4. referents als additius, la 

propietat d’un formigó d’autocompactar-se ha de ser conseqüència de l’ús 

d’additius superplastificants específics i d’una dosificació estudiada.  

b) Formigó que conté RCDs  

El formigó que conté àrids reciclats es defineix com formigó reciclat (HR). El 

formigó reciclat és aquell que està fabricat amb àrid gruixut reciclat procedent de 

la trituració de residus de formigó.  

Tal com ja s’ha explicat anteriorment en l’apartat 2.1.1.2. referent als àrids, la 

presència de RCDs  en la fracció d’àrids empitjora les propietats globals del 

formigó. En general, es produeix un augment de la consistència per a una mateixa 

relació aigua/ciment donada la seva alta capacitat d’absorció d’aigua, que fa que es 

perdi treballabilitat, tal com s’ha explicat anteriorment en el mateix apartat 2.1.1.2. 

Per tal d’obtenir una consistència determinada, existeixen diverses opcions: 

• Quantificar la quantitat d’aigua addicional que s’ha d’afegir al formigó 

durant el pastat mitjançant assajos previs 

• Utilitzar l’àrid ja saturat 

• Afegir superplastificant al formigó 

A continuació es fa referència a algunes de les experiències més destacades que 

ens han aportat els coneixements actuals sobre la utilització de l’àrid reciclat per a 

la fabricació de formigons:  

- Formigó que conté RCDs. Obres realitzades amb àrid reciclat procedent de 

formigó 

• Espanya. Experiència en carreteres 

Existeix a nivell internacional una àmplia experiència en la utilització 

d’àrids reciclats procedents de formigó en capes de ferms de carreteres, 

fonamentalment en capes granulars. A Europa és pràctica habitual en països 
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com França, Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, Àustria, Suïssa i 

Dinamarca.  

En el nostre país s’estan utilitzant àrids reciclats procedents de formigó en 

capes granulars en polígons industrials i urbanitzacions. En carreteres 

autonòmiques i estatals la utilització ha estat escassa i, generalment, no en 

figuren de relacionades ni s’ha fet un seguiment del seu comportament.  

No obstant, es poden citar alguns casos on s’han utilitzat Residus de 

Construcció i Demolició (RCD), descrits amb més detall en la publicació 

“Construcción sostenible. Primeras Experiencias en España” (Pilar Alaejos, 

Begoña Calvo, 2010): 

Anell Verd Ciclista a Madrid (2006): En la segona fase de l’anell, de 15 km, 

es va utilitzar tot-u procedent del reciclatge de demolicions de formigó. 

Connexió de la A-367 amb la A-357 a Màlaga: Igual que en el cas anterior, 

forma part d’un projecte d’investigació per al desenvolupament de nous 

materials de construcció de ferms de carreteres, en què es van utilitzar RCD 

en tot-u i gravaciment.  

Nova ronda de circumval·lació oest de Màlaga. Tram: connexió carretera C-

3310 – Autovia del Mediterrani A-7: En aquest cas, es van utilitzar Residus 

de Construcció i Demolició mixtos, és a dir, formats per una barreja de 

formigó i altres materials (maons, asfalt, etc).  

Ramal d’accés a la C-35 a Vidreres (2008): Iniciat l’any 2007 a la comunitat 

autònoma de Catalunya, es van utilitzar RCD nets procedents de formigó per 

a la formació d’una capa de sòl ciment en un tram del ramal d’accés a la C-

35 a Vidreres. Els resultats obtinguts d’aquesta experiència van estar 

totalment satisfactoris. Respecte a la caracterització del material per al seu 

ús en sòl ciment en capes de ferms, es va observar que l’àrid reciclat utilitzat 

complia amb totes les exigències del PG-3. D’altra banda, els assajos 

realitzats sobre la unitat acabada van proporcionar resultats de densitat in 

situ, resistència mecànica i capacitat suport per sobre dels exigits per a un 

sòl ciment.  
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Autovia Múrcia-Albacete – Dragatge construcció P.O. (2000): En aquest 

projecte es van utilitzar àrids reciclats de RCD nets, provinents de formigó, 

com tot-u en capes de ferms per a l’execució d’un tram de l’autovia Múrcia-

Albacete. Els resultats obtinguts d’aquesta experiència van ser satisfactoris. 

Respecte a la posta en obra d’aquest material, es va concloure que garantint 

l’homogeneïtat i la humitat òptima d’aquest, es poden obtenir fàcilment 

densitats pròximes a la màxima de l’assaig Proctor Modificat, utilitzant els 

mitjans de compactació habituals.  

• Espanya. Experiència en formigó estructural. Ponts 

Pont de Marina Seca del Fòrum 2004 de Barcelona: El pont de Marina Seca, 

una de les obres emblemàtiques del Fòrum 2004 de Barcelona, va ser 

construït utilitzant formigó reciclat en algun dels seus elements. Es va 

utilitzar àrid reciclat d’un únic origen (fracció 4/25 mm), amb una absorció 

mitjana del 6,7%, exempt de clorurs i sulfats. Més del 95% de l’àrid reciclat 

eren partícules de formigó. La quantitat de fins inferiors a 0,063 mm va ser 

de l’1% i l’aportació de fins menors de 4 mm va ser del 10%, el que va 

obligar a una lleugera correcció en la quantitat de sorra. Es va utilitzar una 

substitució del 20% de l’àrid reciclat prèviament presaturat, amb un grau 

de saturació entre el 80% i el 90%. La resistència obtinguda va ser de 47,8 

N/mm2, i els resultats dels assajos de penetració d’aigua van ser adequats. 

La posta en obra d’aquest formigó tampoc va comportar cap dificultat.  

Pont atirantat sobre el riu Túria: Aquesta experiència pilot de formigó 

reciclat estructural es va dur a terme a la carretera CV-371 (VV-6117) DE 

Manises a Paterna, al seu pas sobre la llera del riu Túria. Es tracta d’un pont 

atirantat de dues llums asimètriques amb 55 m de llum del costat Paterna i 

90 m de llum del costat Manises, que va ser finalitzat l’any 2008. Aquest 

pont va reemplaçar a una estructura de formigó ja existent, i el projecte va 

incloure el reciclatge del formigó procedent de la demolició del pont antic, 

mitjançant el seu triturat i la seva posterior utilització com a àrid gruixut en 

la fabricació d’un formigó HA-35/F/20/IIb, que es va utilitzar en la 

construcció de la llum més gran del pont atirantat. En aquesta llum, el 

taulell és una estructura mixta formada per dues bigues calaix d’acer i una 
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llosa superior de formigó armat amb un espessor mitjà de 21 cm, que va ser 

executada en la seva totalitat amb 400 m3 de formigó reciclat. Es va utilitzar 

una proporció d’àrid gruixut reciclat igual al 20% del pes de l’àrid gruixut 

natural. La dosificació del formigó reciclat va ser la mateixa que la utilitzada 

habitualment per la planta per a un formigó convencional H-35, substituint 

simplement el 20% de la grava natural per la grava reciclada. En la planta 

de formigó es va fer ús d’una tolva específica per emmagatzemar la grava 

reciclada. Es va realitzar un control estadístic del formigó, modalitat 

d’aplicació general en obres de formigó armat. El volum del lot de control va 

ser la meitat de l’exigit per al formigó convencional, dividint-se l’obra en 8 

lots de 50 m3, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

del projecte. L’execució de la llosa de formigó armat de la llum més gran del 

taulell es va realitzar en una única jornada continuada de 10 hores de 

formigonat, en el mes d’Agost. Per aquest motiu es van extremar les 

precaucions durant la col·locació, prenent algunes mesures per evitar 

efectes negatius en el formigó pel temps calorós. El transport del formigó 

reciclat a l’obra es va realitzar mitjançant camions, permetent realitzar un 

amassat final i incorporar additiu superplastificant en el cas de que fos 

necessari. El temps màxim de transport va ser 1 hora. Es va formigonar la 

llosa mitjançant dues bombes situades en ambdós costats del taulell. Es va 

realitzar un curat mitjançant el reg amb aspersors sobre la superfície. 

L’experiència pilot realitzada va demostrar que la substitució d’un 20% de 

grava natural per grava reciclada de bona qualitat, proporciona un formigó 

H-35 de característiques similars al convencional amb la mateixa 

dosificació. A més, aquest formigó reciclat es pot fabricar, transportar- i 

col·locar en obra mitjançant els mitjans habituals de bombeig. En aquesta 

aplicació particular, la singularitat de l’estructura executada i el fet de 

tractar-se d’una experiència pionera a Espanya, va obligar a extremar les 

precaucions, tot incrementant el nombre de controls durant l’execució i 

cuidant tots els aspectes relacionats amb els efectes ocasionats pel temps 

calorós.    

• Espanya. Experiència en formigó estructural. Edificació 
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L’única experiència realitzada fins al moment a Espanya correspon a una 

vivenda unifamiliar al carrer Tato de Madrid, corresponent a un edifici de 

dues plantes de 300 m2 de superfície amb soterrani i un forjat de coberta 

amb pèrgola. En la construcció de la vivenda es van utilitzar 367 m3 de 

formigó reciclat, dels quals el 58% es van utilitzar en la fonamentació i el 

42% en l’estructura de l’edifici. El formigó de tots els elements estructurals 

de la vivenda va incorporar un 10% d’àrid gruixut reciclat de formigó: 

sabates de cimentació, murs i solera de soterrani, pilars, forjats, voladís. La 

grava reciclada procedia de dues fonts diferents: una d’origen controlat, de 

les sabates de fonamentació d’una fàbrica demolida a Alcalá de Henares i 

l’altra d’una planta de reciclatge, obtenint en ambdós casos la fracció 6/20 

mm. Els formigons projectats eren de categoria HA-25, així que es van 

obtenir resistències durant el control d’obra pròximes a 30 N/mm2. En la 

pèrgola, es va utilitzar un formigó HA-35 amb resistències als 28 dies de 41 

N/mm2. 

• Espanya. Experiència en formigó no estructural 

En aquesta experiència es va realitzar una gestió efectiva de reutilització de 

residus inerts, fonamentalment del formigó procedent de la demolició dels 

diferents elements que constituïen una antiga fàbrica de ciments Portland, 

situada a Madrid. Amb la finalitat de poder donar un ús alternatiu al formigó 

procedent de les demolicions, es va instal·lar una planta de trituració en 

obra, de la qual es va obtenir un material reciclat que es va utilitzar com a 

tot-u artificial en subbases de calçades i voreres de la urbanització que 

s’executà en aquell emplaçament, així com en la fabricació de formigó no 

estructural. En total, dels 58991 m3 de residus de formigó generats en la 

demolició es van fabricar uns 2050 m3 de formigó de resistència 

característica 12,5 N/mm2.    

• Espanya. Experiència en formigó no estructural. Prefabricació 

Es pot citar l’experiència d’una planta de prefabricats de formigó que 

utilitza els seus propis residus procedents del rebuig de productes no 

conformes o excedents de formigó per a l’obtenció d’àrids reciclats amb 
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trituradores mòbils in situ, i amb ells fabriquen elements de formigó no 

estructural. En aquesta experiència es van utilitzar els rebuigs de lloses 

alveolars fabricades amb un HP-50 per obtenir un àrid reciclat gruixut 

d’excel·lent qualitat, que va ser utilitzat en la fabricació de panells de 

tancament amb un formigó HA-35. Es va utilitzar un 20% d’àrid gruixut 

reciclat, obtenint un formigó de resistència igual a 41,7 N/mm2. 

• Països Baixos 

L’any 1988 es van utilitzar aproximadament 500 m3 de formigó reciclat en 

la construcció dels estreps d’un viaducte a la carretera RW 32, prop de 

Meppel. L’any 1990 es va construir un segon viaducte en aquesta mateixa 

zona. En aquest cas, s’utilitzà àrid gruixut reciclat en un percentatge del 

20% per a totes les parts de formigó del viaducte. La quantitat total de 

formigó reciclat que es va utilitzar va ser de 11000 m3. En les obres de la 

comporta del port en les proximitats d’Almelo (1988), es van utilitzar unes 

2000 tones de formigó reciclat per a la construcció de la llosa de formigó 

sota l’aigua. Donats els bons resultats obtinguts en la utilització del formigó 

reciclat, des de l’any 1991 s’exigeix l’ús d’àrid de formigó reciclat en un 

percentatge del 20% de la fracció gruixuda en tots els projectes de formigó, 

amb l’única excepció de les estructures de formigó pretesat.  

• Regne Unit 

La primera experiència pràctica en la què es va utilitzar formigó amb àrids 

reciclats en el Regne Unit es va dur a terme a Watford l’any 1995 durant la 

construcció d’un bloc d’oficines. Es va utilitzar formigó triturat procedent de 

la demolició d’un edifici de 12 plantes en el centre de Londres. L’àrid 

gruixut s’utilitzà per a la construcció de fonamentacions, pilars i forjats.  

• Bèlgica 

Per a l’ampliació del port d’Antwerp, es va procedir al 1987 a la demolició 

de diversos murs del port per a la construcció d’una comporta més gran. La 

demolició es va realitzar amb explosius, originant uns 80000 m3 de runes. 
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Per consideracions tan ambientals com econòmiques, es va optar per la 

utilització de les runes de formigó per a la fabricació de formigó reciclat.  

El formigó produït disposava de suficient resistència a compressió (fc de 35 

N/mm2) i retracció acceptable (<150 µm/m). Per millorar la treballabilitat 

del formigó es va optar per presaturar el àrids reciclats abans d’incorporar-

los a la barreja, corregint així la quantitat d’aigua afegida.  

Després de quasi 15 anys de servei l’estructura no ha presentat problemes 

associats a la durabilitat.   

• Alemanya 

A Alemanya es va utilitzar àrid reciclat per a la construcció de grans blocs 

de formigó com a elements decoratius en el Centre d’Exposicions de 

Magdeburg (1999). Aquests blocs es troben en l’exterior i en contacte amb 

aigua. En aquest cas, només es va utilitzar àrid gruixut reciclat.  

Al 1993-1994 es va construir la seu de la Fundació Alemanya per al 

Mediambient (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Es va utilitzar àrid 

reciclat en la construcció dels elements estructurals de formigó, tot 

realitzant una estricta selecció dels àrids reciclats i un exhaustiu control de 

qualitat. Es van utilitzar 290 kg/m3 de ciment Portland CEM I 42,5 R, l’àrid 

gruixut era reciclat (amb mides compreses entre els 4 i els 32 mm) i l’àrid fi 

sorra natural. A més, la barreja contenia 70 kg/m3 de cendres volants i 

plastificant. Amb un contingut d’aigua de 201 kg/m3 es va aconseguir una 

resistència cúbica de 35 N/mm2. 

• Dinamarca 

Un dels projectes més significatius sobre reutilització de runes de demolició 

per a la fabricació de formigó ha tingut lloc a Dinamarca. La construcció del 

‘Great Belt Link’, una gran xarxa d’enllaç entre Dinamarca i Suècia, suposava 

la modificació de la xarxa de carreteres existents i la demolició de diverses 

estructures, entre les quals es trobava la demolició d’un pont de formigó 

armat. En aquesta demolició es van dur a terme diferents investigacions 

sobre tècniques de demolició i utilització del formigó triturat com a àrid per 
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a un nou formigó. Finalment, les runes van ser processades i utilitzades en 

la fabricació del formigó que es va utilitzar per a la construcció de ‘La casa 

reciclada’ a Odense, per a fonamentacions de pantalles acústiques.  

La ‘casa reciclada’ consisteix en un bloc de 14 apartaments de tres pisos 

amb soterrani. Es van utilitzar àrids reciclats de formigó i teules triturats 

per a la fabricació de formigó. El material s’utilitzà en la fracció 4-16 mm, 

resultant una resistència a compressió dels elements no estructurals 

variables entre 5 i 20 N/mm2. Els àrids reciclats ceràmics es van utilitzar 

principalment per a la fabricació d’envans.   

• Japó 

Al Japó s’utilitzen els àrids reciclats com a material per a la fabricació de 

blocs de formigó prefabricats.  

- Formigó que conté RCDs. Obres realitzades amb àrid reciclat procedent de 

residus ceràmics o mixtos 

• Espanya. Experiència en obres de terra i terraplens 

En els últims anys s’han realitzat diferents obres de carreteres i farciments 

a Espanya en les quals s’han utilitzat els àrids reciclats procedents de 

residus ceràmics: 

Construcció d’un terraplè a Guadabajaque, Cádiz (2002): Per a la 

construcció d’un terraplè d’accés a un camp de golf de la citada localitat es 

van utilitzar materials reciclats procedents del tractament de RCD mixtos en 

una planta de l’àrea de la badia de Cádiz. La fracció 0/20 utilitzada 

presentava una granulometria acord a les prescripcions tècniques, un 

contingut de sals solubles de 0,05% i nul inflament. El volum total utilitzat 

va ser de 50000 m3. 

Formació d’una esplanada amb àrid reciclat en el Port de Barcelona (2009): 

Sota la direcció de l’Autoritat Portuària de Barcelona es va procedir a 

utilitzar àrids reciclats procedents de RCD mixtos en les obres d’ampliació 

del Port de Barcelona, en concret en l’esplanada del Moll del Prat. Es tracta 
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d’una esplanada tipus E2 formada per una base de 50 cm d’àrids reciclats de 

RCD mixtos i 25 cm de tot-u artificial. El material utilitzat va ser 

subministrat per l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, situada en 

l’entorn de l’emplaçament de l’obra. L’àrid reciclat procedent de RCD mixtos 

complia la particularitat de no superar el 40% de contingut en ceràmics. La 

fracció utilitzada va ser 20/70, denominada tot-u. Entre les particularitats 

del projecte, cal destacar que com a marge de seguretat  es va realitzar una 

regularització del terreny sota l’esplanada amb el mateix material reciclat, 

millorant el drenatge de l’esplanada.   

• Espanya. Experiència en carreteres 

Al nostre país no existeix experiència en la utilització d’àrid reciclat de 

residus ceràmics en capes de ferms de carreteres. Sí s’han utilitzat barreges 

procedents de formigó i ceràmic, per exemple en carrers i carreteres de la 

Ciutat Olímpica de Barcelona i recentment en les següents obres:  

Connexió de les carreteres A-367 i A-357 a Màlaga (2009): Experiència duta 

a terme a Andalusia, en la qual es van utilitzar àrids reciclats de RCD en 

capes de ferms de diferents trams experimentals, tant RCD nets com mixtos, 

aquests últims es van utilitzar com a tot-u per a ferms. El material va ser 

aportat per la Planta Aristerra de Màlaga.  

Nova Ronda de Circumval·lació Oest de Màlaga (2007): Es van utilitzar àrids 

reciclats procedents de RCD mixtos aportats per la Planta Aristerra de 

Màlaga. Aquests es van utilitzar en capes de sòl ciment en dos trams 

experimentals. El material utilitzat complia la particularitat de presentar-se 

en dos percentatges diferents de partícules ceràmiques. Cal destacar que es 

va realitzar una selecció en origen que va millorar la qualitat del residu i, 

per tant, de l’àrid generat.   

• Espanya. Experiència en edificació i obra pública 

L’experiència pràctica en la utilització de formigó reciclat amb àrids 

procedents de runes de albañilería és escassa, tot i que s’han dut a terme 

alguns projectes en altres països.   
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• Espanya. Experiència en formigó no estructural 

A Espanya es recicla encara poca quantitat de RCDs (17%). Existeixen 

poques experiències significatives de posta en obra d’àrids reciclats mixtos 

per a formigons no estructurals, al tractar-se en general d’obres de menor 

entitat. 

L’única experiència de la què es té constància va ser la construcció de la 

ciutat Olímpica de Barcelona. Les construccions situades en aquesta zona 

van ser enderrocades (assolint una quantitat aproximada de runes d’1,5 

milions de tones). Per a això es van utilitzar procediments selectius de 

demolició, realitzant in situ una primera eliminació d’impureses. Només es 

van tractar materials inerts com formigó, pedra, ceràmiques i maons, 

procedents de la demolició d’estructures, tancaments i fonamentacions. 

Altres materials barrejats o aquells que contenien impureses com fusta, 

plàstics o acer es van descartar. Els materials reciclats es van utilitzar per 

construir els carrers i carreteres de la Ciutat Olímpica i estructures 

d’escullera en la línia litoral.    

• Països Baixos 

En els Països Baixos és habitual la utilització d’àrid reciclat procedent de 

formigó (s’exigeix el seu ús en un percentatge del 20% de la fracció 

gruixuda en tots els projectes de formigó, amb excepció de les estructures 

de formigó pretesat). Degut a la falta de disponibilitat d’aquest tipus d’àrid 

reciclat ja s’han dut a terme diversos projectes pilot on s’han reemplaçat el 

20% de l’àrid gruixut per una barreja de formigó i maó triturat.  

Al 1992 es va utilitzar àrid reciclat (barreja de formigó i maó) en la 

construcció dels estreps d’un viaducte prop de Helmond.  

En les obres de la comporta del port en les proximitats de Schijndel (1992), 

es van utilitzar uns 300 m3 de formigó amb àrid reciclat procedent d’una 

barreja de formigó i maó.  

Des de 1994 el Govern holandès permet l’ús d’aquest tipus d’àrid reciclat 

(barreja de formigó i maó) en formigó estructural, amb un reemplaçament 
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màxim del 20% de l’àrid gruixut. Tot i aquesta restricció, s’han dut a terme 

diversos projectes pilot que han demostrat la possibilitat d’utilitzar 

quantitats majors d’àrid reciclat, sempre i quan es prenguin les precaucions 

necessàries.  

Entre 1997 i 1998 es van construir 272 cases unifamiliars utilitzant un 

100% d’àrid reciclat. Es va utilitzar per a la construcció de murs de càrrega 

de formigó en massa i elements de formigó per a façanes i sòls. 

• Alemanya 

L’ús de l’àrid reciclat a Alemanya data des d’aproximadament l’any 1950 i 

s’ha utilitzat principalment per a la construcció de vivendes.  

Entre 1996-1997, es va desmantellar una zona militar a les afores d’Itzehoe 

que va produir aproximadament unes 50000 tones de runes ceràmiques i 

unes 20000 tones de runes de formigó. Aquestes es van utilitzar per a la 

edificació, novament, d’aquesta mateixa zona.  

• Dinamarca 

La ‘casa reciclada’ és un conjunt de 14 pisos de 2 plantes en el centre 

d’Odense, a Dinamarca. Una gran part de l’estructura va ser construïda amb 

materials reciclats com formigó i teules triturats, utilitzats com àrids en 

formigó.  

Es van utilitzar els àrids reciclats mixtos sobretot per a envans. 

El material es va utilitzar en dues fraccions: 4-16 mm i 16-32 mm. Aquesta 

última fracció es va utilitzar per a capes drenants. Les resistències a 

compressió obtingudes per als elements no estructurals van oscil·lar entre 

5 i 20 N/mm2.  

• Regne Unit 

La primera experiència pràctica en la què es va utilitzar formigó amb àrids 

reciclats barreja de formigó i maons es va dur a terme a Cardington (1996) 
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per a la construcció de la llosa de la segona planta d’un edifici d’aquesta 

ciutat. La llosa estava fortament armada i tenia 0,5 metres d’espessor.  

Es va optar per una substitució del 20% de l’àrid gruixut i es van utilitzar 

unes 100 tones d’àrid reciclat (que contenia fins un 50% de maons). La 

dosificació del formigó utilitzat va ser la mateixa que la de la llosa 

construïda en la primera planta d’aquest mateix edifici, i per a ambdós 

formigons es van obtenir unes resistències similars (60 N/mm2 als 91 dies). 

L’ús d’àrid reciclat no va afectar al bombeig ni a la posada en obra del 

formigó.  

- Formigó armat amb fibres  

El formigó reforçat amb fibres (HRF) és un formigó que inclou en la seva 

composició fibres curtes i discretes, distribuïdes aleatòriament en la seva 

massa. L’addició de fibres en el formigó s’utilitza per solucionar els problemes 

de fissuració durant el procés d’enduriment al mateix temps que s’obté un 

reforç tridimensional secundari, gràcies a un increment en la tenacitat al 

treballar en tot el bloc traccionat, tal com es va explicar en l’apartat 2.1.1.5. 

referent a l’acer. 

Són nombroses les campanyes experimentals a nivell proveta associades a 

l’estudi de les propietats mecàniques del HRF: resistència a compressió 

(Bencardino et al., 2008), comportament a flexió (Barros i Figueiras, 1999; 

Barros et al., 2005; Jones et al., 2008), pullout (Naaman i Reinhardt, 2005; 

Banholzer et al., 2006; Laranjeira, 2010), resistència a tracció (Barragan, 2002), 

tensió stiffening (Bischoff, 2003), resistència a fatiga en compressió (Barragan, 

2002). En els últims anys s’han realitzat, a més, investigacions i experiències en 

la línia de substituir total o parcialment l’armat tradicional del formigó per 

fibres estructurals, gràcies a la contribució d’aquestes en la resistència de les 

traccions en la secció (Chiaia et al., 2007; Haktanir et al., 2007), buscant la 

solució òptima des del punt de vista tècnic i econòmic. 

Fruit de la investigació realitzada en el camp del HRF, cal destacar l’aparició 

recent de normes i instruccions relatives a l’ús de fibres com la norma 

alemanya (DBV, 2001), l’italiana (CNR-DT 204, 2006), la Instrucció de Formigó 
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Estructural (EHE-08), que fa referència a la utilització de formigons amb fibres 

en l’Annex 14, i de recomanacions de disseny (RILEM, 2003) impulsant la 

consideració de la vessant estructural de les fibres i, actualment, són cada cop 

més les aplicacions en les quals s’utilitza aquesta tecnologia amb una clara 

responsabilitat estructural. Així mateix, i més recentment, l’esborrany del 

Código Modelo 2010 inclou una visió estructural del formigó amb fibres.       

Si el criteri de classificació de les fibres és la seva forma geomètrica, els 

principals paràmetres físics de definició de les fibres són la forma de la fibra, la 

seva longitud i el seu diàmetre equivalent. El quocient entre aquests dos últims 

constitueix un paràmetre conegut com esveltesa o relació d’aspecte que juga un 

paper preponderant tot mantenint una relació directa amb la millora de les 

propietats del formigó. Els valors d’esveltesa habituals oscil·len entre 30 i 150, 

tot i que no és aconsellable passar d’un valor de 100 degut als problemes que 

aquest fet comporta, segons s’especifica en l’Annex 14 de la EHE-08 referent a 

la utilització de formigons amb fibres. La longitud de la fibra es recomana que 

sigui, com a mínim, 2 cops la mida de l’àrid més gran, com també s’indica en 

l’Annex 14 de la Instrucció vigent.  

Donat que l’adherència entre les fibres i el formigó és un dels factors que 

determina les propietats del HRF, els fabricants de fibres han intentat millorar 

aquesta adherència modificant la forma geomètrica de les fibres.  

Pel que fa a la seva tipologia, per reforçar el formigó es poden utilitzar fibres 

d’acer, polimèriques o altres fibres inorgàniques, si es classifiquen en funció de 

la seva naturalesa, tal com ja vam especificar en l’apartat 2.1.1.5. referent a 

l’acer.  

• Formigó armat amb fibres d’acer 

La primera patent de formigó reforçat amb elements metàl·lics es va 

realitzar a Califòrnia l’any 1874 per A. Berard. Consistia en una pedra 

artificial que utilitzava acer granular procedent de restes per al reforç del 

formigó. A partir d’aquell moment van aparèixer nombroses patents. Entre 

elles, cal considerar la patent de G. Martin l’any 1927, també a Califòrnia, 

que descriu l’addició de filferros d’acer en el formigó utilitzat en canonades. 
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Amb el pas dels anys, la forma de les fibres es va anar perfeccionant i en les 

patents es van utilitzar paràmetres molt similars als actuals per a fibres 

d’acer. N’és un exemple la patent de G. Constantinesco (1954, Estats Units), 

que feia referència a l’ús de fibres helicoïdals i espirals per augmentar la 

resistència a la fissuració i l’absorció d’energia en el formigó.   

A partir dels anys 50 es van realitzar nombrosos treballs d’investigació 

sobre formigons reforçats amb fibres d’acer. Entre els estudis realitzats 

destaquen els de Romualdi, Batson i Mandel l’any 1963. En la dècada dels 

70 es van començar a utilitzar a Espanya formigons reforçats amb fibres en 

diversos àmbits de la construcció: pavimentació de taulells de ponts, 

paviments industrials, contenidors de ports, revestiments de túnels, 

prefabricats, etc. Actualment, la construcció de paviments i revestiments de 

túnels amb formigó reforçat amb fibres d’acer ha tingut gran èxit.  

La particularitat que presenta l’addició de fibres d’acer és que, al tractar-se 

d’elements rígids, amb gran àrea superficial i amb una geometria molt 

diferent a la dels àrids, la docilitat del formigó es veu reduïda. El contingut 

de fibres d’acer habitualment varia entre 20 i 60 kg/cm3, representant el 

0,25-0,75% en volum. La imposició d’aquests valors no és arbitrària ja que, 

per exemple, si la proporció de fibres és alta (superior a l’1%), l’esveltesa 

elevada (pròxima a 100) o la mida de l’àrid és gran (major de 20 mm), 

existeix el risc de formació de boles de fibres denominades “eriçons”.   

• Formigó armat amb fibres plàstiques 

Les fibres de polipropilè són un reforç alternatiu a l’acer que suprimeix els 

costos derivats de la manipulació de ferralla. Aquests costos estan associats 

al seu trasllat, doblegat, a les soldadures i a la col·locació de separadors. 

D’aquesta manera, també s’economitza temps i es redueixen els accidents 

laborals.  

Les fibres polimèriques van ser objecte d’atracció d’investigadors per al 

reforç del formigó durant la primera meitat dels anys 60. Aquestes, estan 

formades per un material polimèric (polipropilè (PP), polietilè d’alta 
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densitat (PE), aramida, alcohol de polivinil (PVA), acrílic, nylon, polièster 

(PES)) extrusionat i posteriorment tallat.  

Existeix una àmplia gama de fibres i una gran varietat de geometries. Les 

fibres derivades de la poliolefina, que són les més comuns en el mercat, 

poden assolir resistències a tracció molt altes. No obstant, generalment, 

presenten mòduls elàstics baixos. També existeixen fibres que presenten un 

mòdul elàstic alt, com PVA o Kevlar, però  són relativament cares.  

D’altra banda, la utilització de fibres plàstiques o sintètiques grans 

(polyolefin based structural fibers) amb la intenció de que tinguin funcions 

estructurals s’està donant en la indústria del formigó més enllà del simple 

control de la fissuració per retracció plàstica, i es comencen a utilitzar en 

noves aplicacions amb contribució estructural.  

2.2. FONAMENTS 

Els fonaments són elements constructius de formigó armat o en massa que estan 

en contacte directe amb el terreny, com són els pilons i les pantalles. 

Aquests es construeixen mitjançant una sèrie d’operacions que requereixen el 

buidat de la cavitat on han d’ésser col·locats i, en el cas de terrenys no cohesius o 

bé que estan per sota del nivell freàtic, també requereixen algun tipus d’element de 

contenció per assegurar la seva estabilitat. Aquesta estabilitat també s’aconsegueix 

omplint aquesta cavitat de llots tixotròpics (com són, per exemple, els llots 

bentonítics) per a, posteriorment, introduir l’armat i anar omplint-la amb formigó, 

el que dóna lloc a l’eliminació dels llots.  

2.2.1. PILONS 

Es tracta d’un element constructiu utilitzat per a la fonamentació d’obres que té la 

funció de traslladar les càrregues que actuen sobre una estructura fins a un estrat 
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resistent del sòl. S’utilitza quan aquest estrat es troba a una profunditat tal que fa 

inviable, tècnica o econòmicament, una fonamentació més convencional mitjançant 

sabates o lloses.  

Els pilons poden ser columnes d’acer,de formigó o de fusta. No obstant, la Norma 

Tecnològica vigent NTE-CPI/1977 només fa referència als pilons de formigó armat 

o pretesat.  

Segons aquesta mateixa Norma Tecnològica, podem classificar els pilons en funció 

de la seva instal·lació i en funció de la seva fabricació.  

a) Classificació dels pilons en funció de la seva instal·lació 

Aquesta classificació té en compte si durant el procés d’ instal·lació dels pilons es 

produeix un desplaçament en el terreny o bé una extracció del mateix. D’aquesta 

manera distingeix entre pilons clavats i pilons perforats, respectivament.  

Els pilons clavats es claven al terreny en trams de 6 metres tot efectuant cops 

sobre el cap del pilot mitjançant resbaladeres, maces, martinets o bé pales 

metàl·liques equipades per a aquesta finalitat. Tot seguit, s’uneixen tots els pilons 

disposats en cada tram de 6 metres amb lliuraments del tipus caixa i espiga o 

baioneta, tot assegurant la unió per mitjà de passadors d’acer.   

Els pilons perforats requereixen d’un sistema que proporcioni estabilitat quan es 

tracta de terrenys sense cohesió o bé per sota del nivell freàtic, per tal que no es 

produeixi l’ensorrament de la perforació. Aquests sistemes consisteixen en l’ 

utilització de llots tixotròpics o bé d’intubacions tipus camisa o barrina. No obstant, 

quan es tracta de terrenys cohesius o bé per sobre del nivell freàtic, el terreny ja és 

estable per sí mateix i ens permet prescindir de qualsevol tipus de sistema per 

dotar-lo d’estabilitat.  

b) Classificació dels pilons en funció de la seva fabricació 

Aquesta classificació té en compte si la fabricació de l’element constructiu és 

anterior o posterior al buidat de la cavitat on serà col·locat. D’aquesta manera 

distingeix entre pilons prefabricats i pilons executats in situ, respectivament.  
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Els pilons prefabricats es fabriquen a trams en plantes de prefabricació abans de 

procedir al buidat de la cavitat i poden ser de formigó armat o pretesat. Cal tenir en 

compte que la Norma Europea UNE-EN 12794, que és la que regula aquest tipus de 

pilons, no permet utilitzar aquells que hagin estat fabricats amb menys de 28 dies 

d’antelació a la seva posada en obra i estableix que cal considerar l’existència o no 

de fissures, fletxes o bifurcacions d’equilibri (vinclaments) abans de procedir a la 

seva col·locació. El formigó utilitzat ha de ser d’alta resistència a la compressió 

simple, és a dir, habitualment es tracta d’un formigó superior a H-40 (N/mm2). Pel 

que fa al ciment emprat, es sol utilitzar un ciment Portland de resistència inicial 

alta perquè l’element permeti un ràpid desencofrat i, alhora, resistent als sulfats 

amb el fi de que  l’stock de pilons pugui ser subministrat a qualsevol obra. La 

dosificació utilitzada ha de ser alta, és a dir, cal utilitzar més de 350 kg de ciment 

per cada m3 de formigó. Al tractar-se de peces de formigó prefabricat, el 

recobriment de les armadures pot reduir-se a 2,5 cm. Pel que fa a la seva secció, sol 

ser quadrada i de dimensions 30cmx30cm o bé 45cmx45cm, tot i que en casos 

especials també es poden construir de secció hexagonal. 

Els pilons executats in situ són aquells que es realitzen en la mateixa obra, un cop 

buidada la cavitat on s’han de construir. Cal tenir en compte que s’ha de garantir 

una perfecta realització ja que consideracions com la profunditat o el diàmetre són 

significatives, el que es tradueix en que cal seguir un procés constructiu acurat. La 

Norma Tecnològica vigent NTE-CPI/1977 defineix vuit tipus de pilons executats in 

situ: 

CPI 1: Es tracta de pilons de formigó armat i de secció circular que es construeixen 

mitjançant l’extracció (perforant el terreny) o el desplaçament de terres (clavant 

en el terreny). Es disposen verticalment en el terreny sota els suports d’edificis 

d’estructura porticada. Les seves profunditats estan compreses entre els 8 i els 60 

diàmetres, no arribant a superar els 40m.  

CPI 2: Pilons de desplaçament amb guaspa: Es tracta de pilons de formigó que es 

construeixen mitjançant el desplaçament de terres (clavant en el terreny). 

S’utilitzen en pilotatges de poca profunditat treballant en punta sobre roca o capes 

dures de terreny, les quals apareixen després de travessar les capes toves del 

mateix. També s’utilitzen en pilotatges treballant en punta i fust sobre terrenys 
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granulars mitjans o tous o bé sobre terrenys de capes alternades coherents i 

granulars amb consistència. Per construir-los, es clava fins a la profunditat 

requerida per al pilotatge una intubació metàl·lica o de formigó que disposa d’una 

guaspa de punta cònica o plana en el seu extrem inferior i que té un diàmetre 

exterior aproximadament 5 cm major que el del pilot a construir. Tot seguit, es 

comença a formigonar el pilot per l’extrem inferior de l’intubació. Finalment, un 

cop formigonat el pilot, mitjançant un cop en el seu cap que, a més de servir per 

vibrar el formigó, permet extreure l’intubació que anteriorment s’ha clavat en el 

terreny. En aquest procés d’extracció de l’intubació cal tenir la precaució de que 

quedi un mínim de formigó que sigui 2 cops el diàmetre interior d’aquest tub per 

tal d’impedir l’entrada d’aigua per la part inferior de l’intubació.  

CPI 3: Pilons de desplaçament amb tap de graves: Es tracta de pilons de formigó 

armat que es construeixen mitjançant el desplaçament de terres (clavant en el 

terreny). S’utilitzen en pilotatges treballant per fust sobre terrenys granulars de 

compacitat mitjana o bé sobre terrenys amb capes alternades coherents i granulars 

amb consistència. Per construir-los, es clava l’intubació en el terreny, en la què 

abans s’introdueix un tap de graves o formigó. En el cas de que aquest tap sigui de 

formigó, aquest es col·loca en petites tongades i es va compactant fins obtenir un 

tap que tingui com a mínim un diàmetre que sigui 3 cops el del pilot. Tot seguit, es 

procedeix a clavar aquest tub fins a la profunditat requerida per al pilotatge. Un 

cop tenim l’intubació a la profunditat de pilotatge, mitjançant un cop de maça  

desallotgem el tap introduït anteriorment en el tub per tal de que es produeixi un 

eixamplament en la punta dels pilons. Tot seguit, es col·loca l’armadura, es treu la 

camisa (tub metàl·lic que fa la funció d’encofrat per tal de que no s’ensorri el 

terreny) i es procedeix al formigonat per tongades. Finalment, es picona o es vibra 

per garantir la continuïtat del cos del pilot. Durant el procés d’extracció de 

l’intubació, cal tenir la precaució de que quedi un mínim de formigó que sigui 2 

cops el diàmetre interior d’aquest tub per tal d’impedir l’entrada d’aigua per la 

part inferior de l’intubació.    

CPI 4: Pilot d’extracció amb intubació recuperable: Es tracta de pilons de formigó 

que es construeixen mitjançant l’extracció de terres (perforant el terreny). 

S’utilitzen en pilotatges de poca profunditat, treballant per punta sobre roca i 
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treballant per fust sobre terrenys homogenis, coherents i de consistència ferma. 

Per construir-los, es clava una camisa en el terreny abans de començar el buidat de 

la cavitat per tal de que no s’ensorri el terreny durant el procés d’excavació. Un cop 

excavat, es comença el procés de formigonat del pilot. A mesura que es va 

formigonant, es va retirant gradualment la camisa de manera que aquesta pugui 

ser novament reutilitzada. 

CPI 5: Pilot d’extracció amb camisa perduda: Es tracta de pilons de formigó que es 

construeixen mitjançant l’extracció de terres (perforant el terreny). S’utilitzen en 

pilotatges treballant per punta sobre roca o bé sobre capes dures sempre que es 

travessin capes de terreny incoherent fi en presència d’aigua o bé existeixi flux 

d’aigua. També s’utilitzen quan existeixen capes de terreny coherent tou i algunes 

d’elles resulten agressives per al formigó fresc. Per construir-los, es realitza el 

mateix procediment que en el cas dels pilons tipus CPI 4, amb la diferència de que 

la camisa metàl·lica no s’extreu si no que queda unida indefinidament al pilot amb 

el fi de protegir-lo del flux d’aigua o bé de l’acció d’un terreny agressiu que pugui 

afectar-lo quan el formigó estigui encara fresc. Cal tenir en compte que, en aquest 

cas, la longitud del tub que constitueix la camisa ha de ser tal que, suspesa des de la 

boca de la perforació, profunditzi dos cops el seu diàmetre per sota de la capa 

perillosa.   

CPI 6: Pilot perforat sense intubació amb llots tixotròpics: Es tracta de pilons de 

formigó que es construeixen mitjançant l’extracció de terres (perforant el terreny). 

En aquest cas, l’estabilitat de l’excavació s’aconsegueix gràcies a l’ús de llots 

tixotròpics que van omplint la cavitat a mesura que progressa l’excavació. Un 

exemple en són els llots bentonítics, una barreja de bentonita (tipus d’argila 

montmorillonítica d’alt límit líquid i de pes específic 1,05 i 1,10) amb aigua. 

L’estabilitat s’aconsegueix gràcies a la pressió exercida pels llots sobre el terreny i 

a la pel·lícula impermeable o “cake” que aquests formen sobre les parets de la 

perforació. Cal tenir en compte que el nivell del llot s’ha de mantenir 

aproximadament 1 metre per sobre del nivell freàtic.  

CPI 7: Pilot barrinat sense intubació: Es tracta de pilons de formigó que es 

construeixen mitjançant l’extracció de terres (perforant el terreny). S’utilitzen en 

pilotatges treballant per punta sobre capes de terreny coherent i dur o bé 
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treballant per fust sobre terreny homogeni, coherent i de consistència ferma  o 

sobre terreny coherent de consistència mitjana sempre que no es produeixin 

despreniments de les parets.  

 CPI 8: Pilot barrinat i formigonat per tub central de barrina: Es tracta de pilons de 

formigó armat que es construeixen mitjançant el desplaçament de terres per mitjà 

d’una barrina continua (clavant en el terreny). S’utilitzen en pilotatges treballant 

per punta sobre roca o capes dures de terreny o bé treballant per fust i punta sobre 

terrenys de compacitat o consistència mitjana o sobre terrenys de capes alternades 

coherents i granulars amb consistència. Aquest sistema resulta apropiat per sòls 

tous i inestables amb presència d’aigua. Per construir-los, es clava una barrina 

continua en el terreny que disposa d’un tub central en el seu interior. 

Posteriorment, es procedeix al formigonat per bombeig per aquest tub central. Un 

cop perforat i formigonat el pilot, s’introdueix l’armadura. Aquest fet genera un 

inconvenient perquè la longitud d’armat, degut a la densitat del formigó, no supera 

els 7-9 metres.   

2.2.2. PANTALLES 

Es tracta d’un element constructiu flexible i, per tant, capaç de suportar molt bé els 

esforços de flexió,  que s’utilitza per a la fonamentació d’obres i que té la funció de 

contenir les empentes de terres. L’empenta que suporten depèn directament de la 

seva deformabilitat.  

Aquesta estructura de contenció s’executa prèviament a l’excavació del terreny i 

arriba a una profunditat major a la de l’excavació, de manera que es pot aprofitar 

l’empenta passiva que fa el terreny en la part de pantalla que queda enterrada.   

Existeixen cinc tipus de pantalles: 

Palplanxes o pantalles d’elements prefabricats metàl·lics: Es tracta de pantalles 

prefabricades normalment d’acer, tot i que també poden ser de formigó, vinil, 

alumini o de FRP Composite. Per construir-les, es claven els elements prefabricats 
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que les composen en el terreny mitjançant vibració, tot i que en ocasions també 

s’introdueixen donant cops sobre aquests.  

Pantalles de panells prefabricats de formigó: Es tracta de pantalles prefabricades 

de formigó que es disposen en mòduls o panells. Per construir-les, s’excava una 

rasa d’espessor que oscil·la entre els 0,4-1,50 metres, valors corresponents a 

l’obertura de la cullera que excava la rasa on seran col·locades i un valor màxim 

que és funció de l’estabilitat del terreny, dels moviments, de les deformacions 

admissibles o d’altres condicions de l’obra, respectivament. Aquesta rasa serà 

estable per sí sola, és a dir, no necessitarà de cap tipus d’element de contenció en 

terrenys amb cohesió i per sobre del nivell freàtic. En canvi, en terrenys sense 

cohesió com són les sorres i els llims que es trobin per sota del nivell freàtic, la rasa 

no serà estable per sí sola. En aquest cas, l’estabilitat s’aconsegueix omplint-la de 

llots tixotròpics.  

Murs pantalla o pantalles de formigó in situ: Es tracta de pantalles de formigó 

executades in situ que poden treballar en mènsula pura, ancorades en cap i 

ancorades o bé travades a diferents profunditats. Per construir-les, igual que passa 

amb els pilons executats in situ, existeixen diferents tècniques i maquinària en 

funció de l’excavabilitat del terreny, de la seva estabilitat, de la presència o no de 

nivell freàtic, de la seva permeabilitat i de les dimensions de la pantalla a construir, 

entre d’altres.  

Pantalles de pilons: Es tracta de pantalles formades per pilons perforats o, en 

ocasions, per pilons prefabricats clavats. S’utilitzen en edificis quan el terreny és 

tou i poc cohesiu, és a dir, quan existeix perill d’enfonsament. També s’utilitzen en 

edificis sobre un terreny amb el nivell freàtic alt o bé quan l’excavació de la rasa és 

difícil. 

Murs fets per bataches/plaques: Els murs són elements de contenció flexibles que, 

a diferència de les pantalles, tenen la funció de mantindre una diferència de nivells 

en el terreny mitjançant una pendent de transició superior a la que permetria la 

resistència del propi terreny. Igual que passa amb les pantalles, l’empenta que 

suporten depèn directament de la seva deformabilitat. Podem distingir entre murs  

de gravetat, de gravetat alleugerats, de contraforts, en L, en mènsula, de soterrani i 
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els realitzats per bataches/plaques. Aquests últims són de formigó armat, tenen 

unes dimensions d’uns 3X3 metres i un espessor entre els 40 i els 80 mm. Per a la 

construcció dels murs fets per bataches/plaques, el que es fa és anar construint 

cadascun a mesura que s’executa l’excavació. Cada placa es formigona contra el 

terreny, ancorant-la un cop endurit el formigó. Donat que aquests murs no 

s’encasten al terreny per sota del nivell de l’excavació, l’estabilitat ens la 

proporcionen els ancoratges. 

2.2.3. EXPERIÈNCIES EN FONAMENTS 

a) Experiències en fonaments utilitzant formigó autocompactant 

El formigó autocompactant HAC es va utilitzar en l’obra del Centro Das Artes de A 

Coruña. L’obra va consistir en el formigonat de murs armats d’altura superior a 5 

metres amb exigència d’un bon acabat arquitectònic.  

També es va utilitzar en els murs de formigó armat vistos de l’exterior de l’edifici 

de l’església i centre parroquial en el barri de San Jorge, a Pamplona.   

b) Experiències en fonaments utilitzant formigó que conté RCDs 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment en l’apartat 2.1.2.2.1. relatiu a les obres 

realitzades amb àrid reciclat procedent de formigó, l’única experiència realitzada 

fins al moment a Espanya correspon a una vivenda unifamiliar al carrer Tato de 

Madrid. Es tracta d’un edifici de dues plantes de 300 m2 de superfície amb 

soterrani i un forjat de coberta amb pèrgola. En la construcció de la vivenda es van 

utilitzar 367 m3 de formigó reciclat amb àrids reciclats procedents de formigó, dels 

quals el 58% es van utilitzar en la fonamentació i el 42% en l’estructura de l’edifici. 

El formigó de tots els elements estructurals de la vivenda va incorporar un 10% 

d’àrid gruixut reciclat de formigó: sabates de cimentació, murs i solera de 

soterrani, pilars, forjats, voladís. La grava reciclada procedia de dues fonts 

diferents: una d’origen controlat, de les sabates de fonamentació d’una fàbrica 

demolida a Alcalá de Henares i l’altra d’una planta de reciclatge, obtenint en 

ambdós casos la fracció 6/20 mm. Els formigons projectats eren de categoria HA-

25, així que es van obtenir resistències durant el control d’obra pròximes a 30 
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N/mm2. En la pèrgola, es va utilitzar un formigó HA-35 amb resistències als 28 dies 

de 41 N/mm2. 

c) Experiències en fonaments utilitzant formigó armat amb fibres 

Actualment, l’ús de formigons reforçats mitjançant fibres d’acer (HRF) han estat 

limitats a funcions no estructurals. El motiu, tal com ja es va explicar en apartats 

anteriors, radica en la repercussió econòmica que suposa en comparació als 

avantatges que s’obtenen respecte al mètode tradicional d’armat amb barres d’acer 

i també en la manca d’experiència en la seva utilització en elements estructurals, 

que alhora comporta l’ inexistència de normatives i recomanacions.  

Per aquest motiu, en el nostre país els formigons armats amb fibres d’acer 

s’utilitzen en elements sol·licitats a flexo-tracció o tracció, en elements sotmesos a 

impactes i xocs (vorades, etc.), en soleres de seguretat, per al formigonat de caixes 

fortes, en estructures de protecció davant les explosions, en paviments, 

fortificacions militars, etc.  

Però no existeixen experiències en fonaments, el que converteix al projecte 

Newcrete en un projecte pioner en el nostre país.  

2.3. ESTAT ACTUAL NORMATIU DEL FORMIGÓ AMB ÀRIDS 

RECICLATS 

Pel que fa a la normativa per a formigons reciclats (HR), actualment existeixen en 

multitud de països normatives i propostes per a la utilització d’aquests materials 

en la fabricació de nous formigons. Alguns països que tenen normativa 

desenvolupada són el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Holanda i Japó, entre d’altres. 

A Espanya, s’estan desenvolupant unes recomanacions la finalitat de les quals és 

obtenir una normativa que empari l’ús dels RCDs com a àrids, sense tenir 

consideracions especials. De moment, l’ instrument que regula la seva utilització és 

la vigent Instrucció EHE (2008), que únicament recomana l’ús d’àrid gruixut 

reciclat de formigó per a la fabricació de formigó reciclat en substitució d’un 20% 
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com a màxim en pes de l’àrid gruixut total, donat que es considera que amb 

aquesta limitació les propietats finals del formigó reciclat quasi no es veuen 

afectades en relació a les que presenta el formigó convencional. Tot i aquesta 

limitació en la quantitat a utilitzar, també determina que és possible la seva 

utilització en percentatges superiors sempre que ho confirmin estudis específics i 

una investigació complementaria en cada aplicació. En l’Annex 15 de la Instrucció 

EHE (2008) es fa referència a les propietats del formigó que es poden veure 

afectades amb substitucions de l’àrid gruixut en fraccions més grans a aquest 20% 

recomanat. Aquesta mateixa Instrucció, en l’Annex 15, resol que l’àrid reciclat pot 

ser utilitzat per a la fabricació de formigó en massa i armat amb una resistència 

característica no superior als 40 MPa, excloent el seu ús en formigó pretesat. 

 

Actualment, a nivell prenormatiu, s’està investigant sobre el formigó no estructural 

fabricat amb àrid mixt reciclat, tant per a la prefabricació com per al formigonat in 

situ, sense tenir en compte que en l’Annex 15 de la EHE només es contempla el 

formigó reciclat fabricat amb àrid reciclat de formigó. Això es fa perquè es creu que 

la normativa que s’està desenvolupant on s’empararà als RCDs com a àrids es 

preveu que serà menys exigent que la vigent. També s’ha investigat utilitzant 

elevats percentatges d’àrids reciclats de formigó, el que s’ha observat que provoca 

una disminució en la qualitat del formigó resultant, en quant a resistència i 

durabilitat. Per aquest motiu es recomana utilitzar una combinació d’àrid reciclat 

procedent de formigó i d’àrid natural en un percentatge que es recomana que no 

superi el 50% en pes de l’àrid gruixut total per tal que no es produeixin importants 

descensos en la resistència (cal tenir en compte que per sota del 20% de 

substitució d’àrid gruixut no s’aprecia un empitjorament notable de les propietats 

del formigó). També s’ha vist que l’ús d’àrid fi reciclat provoca importants 

disminucions de la resistència, motiu pel qual la EHE no té en compte aquest àrid 

per a la fabricació de formigó reciclat.  

Resumint, les restriccions per al formigó reciclat estructural segons la EHE-08 són 

les següents: 

• Requisits generals Annex 15 EHE: 
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Solament àrid gruixut (absorció menor al 7%) 

Procedent de formigó 

Substitució recomanada: 20% 

Límit de resistència: 40 MPa 

Prohibit en formigó pretesat 

• Materials: Requisits de l’àrid reciclat: 

PROPIETAT ÀRID NATURAL ÀRID RECICLAT ESPECIFICACIÓ FINAL EHE 

Contingut de clorurs (%)  <0,05  

Contingut de sulfats (SO3) (%)  <0,8  

Contingut de sorra (<4mm) (%) <10 <5 0 

Resistència a les gelades (%)  <18  

Partícules toves (%)  <5  

Terrons d’argila (%) <0,15 <0,60 <0,25 

Fins (<0,063mm) (%)  <2  

Matèria orgànica (%)  Exempt    

Índex de ‘lajas’ (%)  35  

Partícules lleugeres (%)  <1  

Coeficient de Los Angeles (%)  <40  

Absorció (%) ≤4,5 ≤7 ≤5 

Taula 3. Requisits de l'àrid reciclat 

• Materials: Requisits de l’àrid reciclat procedent del formigó: 

MATERIAL MÀXIM % 

Ceràmiques 5 

Partícules lleugeres 1 

Asfalt 1 

Altres (vidre, plàstic, metall, etc.) 1 

Taula 4. Requisits de l'àrid reciclat procedent del formigó 

Per tant, el projecte Newcrete no compleix amb la normativa EHE-08, ja que: 

• Inclou àrids fins reciclats en la seva dosificació 

• S’utilitzen àrids reciclats mixtes, i no només procedents del formigó 
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• Es considera la utilització d’àrid reciclat al 100% en la seva fabricació, 

malgrat la restricció que marca la EHE-08 d’un màxim del 20% 

Això el converteix en un projecte innovador dins l’àmbit de l’Enginyeria Civil.   

 

2.4. RESULTATS DE PARTIDA 

En aquest apartat es pretén exposar els resultats extrets i les conclusions a les 

quals es van arribar durant les dues primeres fases del projecte Newcrete (ja 

explicades en el capítol anterior), ja que ens serviran com a dades de partida. 
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2.4.1. FASE 1: REALITZACIÓ DELS TRAMS DE PROVA. CAMPANYA 

D’ASSAJOS EN PLANTA. MARÇ I ABRIL DEL 2012.  

a) Informació. 

Composició de les dosificacions dutes a terme en els trams de prova: 

MATERIAL CONTINGUT (kg/m3) 

 A1 (HR) B1 (HAR) C1 (HAF) D1 (HAa) A2 (HAaI) B2 (HAF) C2 (HAaf) 

Ciment 

CEM II/A-M (V-L) 42,5 R 
355 370 370 370 370 370 370 

Sorra natural 0/4 1230 1200 1240 1210 1210 1260 1260 

Àrid natural 6/12 580 0 0 0 0 0 0 

Àrid reciclat mixt 4/12 0 590 540 180 200 520 180 

Àrid reciclat mixt 12/20 0 0 0 360 390 0 340 

Fibres acer 35mm 0 0 20 0 0 20 0 

Fibres acer 50mm 0 0 0 0 0 0 20 

Aigua 170 165 170 150 170 175 160 

Inhibidor de l’absorció 
BASF 

0 0 0 0 1,5 0 0 

Plastificant POZZOLITH 
390 GV 

2,2 2,6 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 

Superplastificant 
GLENIUM C303SCC 

6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 7,3 7,3 

Total 2344 2329,4 2350,4 2279 2330,8 2339,9 2339,9 

Contingut de fins 548,4 577,5 581,5 567,4 568,7 583,7 574,5 

Relació a/c 0,479 0,446 0,459 0,405 0,459 0,473 0,432 

Taula 5. Dosificacions dels trams de prova 

Provetes fabricades en planta per a cada dosificació: 

DOSIFICACIÓ 
PROVETES CILÍNDRIQUES 
(15X30 CM) 

PROVETES CÚBIQUES 
(15X15 CM) 

PROVETES PRISMÀTIQUES 
(10X10X40 CM) 

A1 6 3 0 

B1,C1,D1,A2,B2,C2 8 2 3 

Taula 6. Provetes per a cada dosificació 
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b) Resultats de les provetes realitzades a peu de planta. 

Resistència a compressió. Resultats a 7 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rc7 (MPa) 

A1 
PNw1-HR1 25,75 

PNw1-HR2 26,66 

B1 
PNw1-HAR1 25,16 

PNw1-HAR2 24,07 

C1 
PNw1-HAF1 20,43 

PNw1-HAF2 20,34 

D1 
PNw1-HAa1 25,45 

PNw1-HAa2 26,74 

A2 
PNw2-HAaI1 27,62 

PNw2-HAaI2 26,53 

B2 
PNw2-HAF1 30,67 

PNw2-HAF2 29,96 

C2 
PNw2-HAaf1 33,56 

PNw2-HAaf2 35,64 

Taula 7.Resistència a compressió a 7 dies 
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Resistència a compressió. Resultats a 28 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rc28 (MPa) 

A1 
PNw1-HR3 36,52 

PNw1-HR4 36,48 

B1 

PNw1-HAR3 33,53 

PNw1-HAR4 33,74 

PNw1-HAR5 32,20 

C1 

PNw1-HAF3 27,72 

PNw1-HAF4 26,73 

PNw1-HAF5 27,24 

D1 

PNw1-HAa3 33,56 

PNw1-HAa4 34,86 

PNw1-HAa5 36,68 

A2 

PNw2-HAaI3 33,88 

PNw2-HAaI4 32,41 

PNw2-HAaI5 32,89 

B2 

PNw2-HAF3 37,10 

PNw2-HAF4 37,37 

PNw2-HAF5 37,51 

C2 

PNw2-HAaf3 44,86 

PNw2-HAaf4 44,67 

PNw2-HAaf5 43,33 

Taula 8.Resistència a compressió a 28 dies 

Resistència a compressió. Resultats a 90 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rc90 (MPa) 

C1 
PNw1-HAR6 36,85 

PNw1-HAF6 31,53 

D1 
PNw1-HAa6 39,60 

PNw2-HAaI6 38,08 

B2 
PNw2-HAF6 43,05 

PNw2-HAaf6 51,51 

Taula 9. Resistència a compressió a 90 dies 
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Resistència a flexió. Resultats a 28 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rf28 (MPa) 

 PNw1-HAR1’ 5,04 

B1 PNw1-HAR2’ 4,37 

 PNw1-HAR3’ 4,73 

 PNw1-HAF1’ 4,82 

C1 PNw1-HAF2’ 4,21 

 PNw1-HAF3’ 4,97 

 PNw1-HAa1’ 5,32 

D1 PNw1-HAa2’ 4,45 

 PNw1-HAa3’ 4,63 

 PNw2-HAaI1’ 5,29 

A2 PNw2-HAaI2’ 5,76 

 PNw2-HAaI3’ 4,75 

 PNw2-HAF1’ 4,92 

B2 PNw2-HAF2’ 5,47 

 PNw2-HAF3’ 5,34 

 PNw2-HAaf1’ 6,06 

C2 PNw2-HAaf2’ 5,34 

 PNw2-HAaf3’ 5,83 

Taula 10.Resistència a flexió a 28 dies 

Relació entre el contingut de fibres en el pla de ruptura i la resistència a 

flexió: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Nº FIBRES Rf28 (MPa) 

 PNw2-HAF1’ 18 4,92 

B2 PNw2-HAF2’ 24 5,47 

 PNw2-HAF3’ 22 5,34 

 PNw2-HAaf1’ 21 6,06 

C2 PNw2-HAaf2’ 19 5,34 

 PNw2-HAaf3’ 26 5,83 

Taula 11. Contingut de fibres - Resistència a flexió 
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Porositat: 

DOSIFICACIÓ PROVETA 

POROSITAT (%) 

Porositat 
màssica Pm 

Porositat 
oberta  Pv 

 PNw1-HRC1 a) 6,50 14,68 

A1 PNw1-HRC1 b) 6,86 15,34 

 PNw1-HRC1 c) 6,20 14,03 

 PNw1-HRC1 d) 6,64 14,90 

 PNw1-HARC1 a) 8,75 17,82 

B1 PNw1-HARC1 b) 8,73 17,85 

 PNw1-HARC1 c) 8,74 17,88 

 PNw1-HARC1 d) 8,63 17,68 

 PNw1-HAFC1 a) 9,30 18,27 

C1 PNw1-HAFC1 b) 9,21 18,13 

 PNw1-HAFC1 c) 9,41 18,49 

 PNw1-HAFC1 d) 9,30 18,31 

 PNw1-HAaC1 a) 8,72 17,91 

D1 PNw1-HAaC1 b) 8,59 17,74 

 PNw1-HAaC1 c) 8,14 17,04 

 PNw1-HAaC1 d) 8,36 17,44 

 PNw2-HAaIC1 a) 6,56 13,37 

A2 PNw2-HAaIC1 b) 6,96 14,00 

 PNw2-HAaIC1 c) 6,75 13,75 

 PNw2-HAaIC1 d) 6,66 13,51 

 PNw2-HAFC1 a) 6,91 14,10 

B2 PNw2-HAFC1 b) 6,88 14,07 

 PNw2-HAFC1 c) 7,10 14,50 

 PNw2-HAFC1 d) 6,91 14,12 

 PNw2-HAfC1 a) 6,35 13,86 

C2 PNw2-HAfC1 b) 6,37 14,04 

 PNw2-HAfC1 c) 6,86 14,78 

 PNw2-HAfC1 d) 6,34 13,77 

Taula 12. Porositat 
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Profunditat de penetració d’aigua sota pressió:  

DOSIFICACIÓ PROVETA PROF mitjana (mm) 

A1 PNw1-HR5 2,8 

B1 PNw1-HAR7 7 

D1 PNw1-HAa7 12,85 

A2 PNw2-HAaI7 4,35 

B2 PNw2-HAF7 7,65 

C2 PNw2-HAaf7 3,2 

Taula 13. Profunditat de penetració d'aigua sota presssió 

Orientació de les fibres: 

DOSIFICACIÓ PROVETA 
DISTRIBUCIÓ FIBRES (%) 

EIX 1 EIX2 EIX3 

A1 PNw1-HAFC1 40,6 27,9 31,6 

 PNw1-HAFC2 37,0 31,4 31,6 

 PNw2-HAFC1 20,9 41,6 37,5 

C1 PNw2-HAFC2 23,3 38,9 37,8 

 PNw2-HAFC3 22,7 36,6 40,7 

 PNw2-HAafC1 16,2 42,5 41,4 

C2 PNw2-HAafC2 17,0 44,4 38,6 

 PNw2-HAafC3 18,4 41,1 40,6 

Taula 14. Orientació de les fibres 

Contingut de fibres: 

DOSIFICACIÓ PROVETA 
Cf TEÒRIC 
(kg/m3) 

Cf REAL (kg/m3) 

C1 PNw1-HAFC1 20 23,4 

 PNw1-HAFC1 20 25,6 

 PNw2-HAFC1 20 27,7 

B2 PNw2-HAFC2 20 22,4 

 PNw2-HAFC3 20 22,8 

 PNw2-HAafC1 20 33,1 

C2 PNw2-HAafC2 20 41,4 

 PNw2-HAafC3 20 35,6 

Taula 15. Contingut de fibres 
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c) Conclusions. 

• Observacions sobre les propietats en estat endurit: Els formigons 

autocompactants fabricats durant aquesta campanya experimental 

compleixen amb els objectius marcats en el projecte Newcrete, satisfent 

totalment els requisits relatius a resistències, tant a compressió com a 

flexió, amb l’única excepció de la dosificació C1, la qual va presentar 

diversos problemes durant el seu amassat.  

• Observacions sobre les propietats en estat fresc: Pel que fa a les propietats 

requerides en estat fresc, verificades a partir de la realització de l’assaig 

d’extensió de flux durant la fabricació de les set dosificacions, en quatre 

d’elles (A1, C1, A2, B2) va ser necessari augmentar manualment el contingut 

d’aigua degut a una consistència excessivament seca. Aquests problemes 

d’autocompactabilitat de les dosificacions es poden associar bàsicament a 

dos factors: la presència de fibres d’acer (independentment de la seva 

longitud) que dificulten en gran mesura que flueixi el formigó i al 

comportament inadequat de l’additiu hidrofugant. Solució: Per tal de 

solucionar aquests problemes d’autocompactabilitat seria recomanable 

augmentar el contingut d’additius superplastificants des del valor actual de 

6,8-7,3 l/m3 (≈2% sobre el pes de ciment), fins els 9,25 l/m3 (≈2,5% sobre 

el pes de ciment), especialment en les dosificacions dotades amb fibres 

d’acer. Una altra possible solució podria ser l’addició d’un contingut de filler 

entorn als 50-100 kg/m3 que augmentés el contingut de pasta fins valors 

propers als 600 kg/m3. 

•  Proposta: Seria interessant realitzar una nova dosificació amb un 100% 

d’àrid reciclat (fi i gruixut) de cara a analitzar aspectes relatius a la 

durabilitat dels formigons, fent més notoris i detectables els possibles 

problemes derivats de la presència de sulfats en els àrids reciclats.  
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2.4.2. FASE 2: REALITZACIÓ DELS TRAMS DE PROVA. CAMPANYA 

D’ASSAJOS AL LABORATORI. JULIOL DEL 2012.  

a) Informació. 

Aquesta campanya consta de sis dosificacions, quasi bé idèntiques a les 

realitzades en la planta dosificadora de formigó durant la fase 1. La diferència 

més significativa que podem observar és un lleuger augment en el contingut de 

superplastificant en algunes dosificacions per contrarestar els efectes negatius 

que les fibres d’acer exerceixen sobre l’autocompatibilitat del formigó. 

Observem que s’ha descartat la dosificació C1 en aquesta campanya donats els 

problemes durant l’amasat que aquesta va presentar durant la seva fabricació 

en planta durant la fase 1. 

Composició de les dosificacions dutes a terme en els trams de prova: 

MATERIAL 

CONTINGUT (kg/m3) 

A1 (HR) 
B1 

(HAR) 
D1 

(HAa) 
A2 

(HAaI) 
B2 

(HAF) 
C2 

(HAaf) 

Ciment 

CEM II/A-M (V-L) 
42,5 R 

355 370 370 370 370 370 

Sorra natural 0/4 1230 1200 1210 1210 1260 1260 

Àrid natural 6/12 580 0 0 0 0 0 

Àrid reciclat mixt 
4/12 

0 590 180 200 520 180 

Àrid reciclat mixt 
12/20 

0 0 360 390 0 340 

Fibres acer 35mm 0 0 0 0 20 0 

Fibres acer 50mm 0 0 0 0 0 20 

Aigua 170 160 150 185 175 165 

Aigua de saturació 
AR 

0 31,7 18,2 0 27,9 17,7 

Inhibidor de 
l’absorció BASF 

0 0 0 1,5 0 0 

Plastificant 
POZZOLITH 390 GV 

2,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Superplastificant 
GLENIUM C303SCC 

7,3 7,3 6,8 9,7 7,3 7,3 

Total 2344 2329,4 2279 2330,8 2339,9 2339,9 

Relació a/c 0,479 0,432 0,405 0,5 0,473 0,446 

Taula 16. Dosificacions dutes a terme en el laboratori 
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Provetes fabricades en el laboratori per a cada dosificació: 

El nombre i la tipologia de provetes fabricades en el laboratori varia 

respecte les fabricades a peu de planta donat que la màxima capacitat de 

formigonat que ofereix l’amassadora utilitzada al laboratori és de 35 litres: 

DOSIFICACIÓ 
PROVETES 

CILÍNDRIQUES 
(10X20 CM) 

PROVETES 
CÚBIQUES     

(15X15 CM) 

PROVETS 
CILÍNDRIQUES 

(15X15 CM) 

A1, B1, D1, A2 9 2 0 

B2, C2 9 5 2 

Taula 17. Provetes fabricades en el laboratori 

b) Resultats de les provetes realitzades al laboratori. 

Resistència a compressió. Resultats a 7 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rc7 (MPa) 

 PNw3-HR1 49,81 

A1 PNw3-HR2 53,49 

 PNw3-HR3 53,62 

 PNw3-HAR1 27,35 

B1 
PNw3-HAR2 31,54 

PNw3-HAR3 29,83 

 PNw3-HAF1 38,96 

D1 PNw3-HAF2 33,18 

 PNw3-HAF3 36,73 

 PNw3-HAaI1 28,03 

A2 PNw3-HAaI2 27,32 

 PNw3-HAaI3 32,35 

 PNw3-HAa1 34,52 

B2 PNw3-HAa2 31,87 

 PNw3-HAa3 30,56 

 PNw3-HAaf1 38,93 

C2 PNw3-HAaf2 37,58 

 PNw3-HAaf3 37,53 

Taula 18. Resistència a compressió a 7 dies 
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Resistència a compressió. Resultats a 28 dies: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Rc28 (MPa) 

 PNw3-HR4 61,20 

A1 PNw3-HR5 62,76 

 PNw3-HR6 60,50 

 PNw3-HAR4 38,42 

B1 PNw3-HAR5 37,24 

 PNw3-HAR6 36,78 

 PNw3-HAF4 45,24 

D1 PNw3-HAF5 39,14 

 PNw3-HAF6 42,28 

 PNw3-HAaI4 40,75 

A2 PNw3-HAaI5 38,31 

 PNw3-HAaI6 35,21 

 PNw3-HAa4 39,31 

B2 PNw3-HAa5 39,64 

 PNw3-HAa6 39,75 

 PNw3-HAaf4 38,96 

C2 PNw3-HAaf5 37,96 

 PNw3-HAaf6 37,67 

Taula 19. Resistència a compressió a 28 dies 
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Mòdul d’elasticitat E: 

DOSIFICACIÓ PROVETA 
MÒDUL D’ELASTICITAT E 

DURANT 3 CICLES DE CÀRREGA 
(GPa) 

  E1 E2 E3 

 PNw3-HR4 0 32,66 32,80 

A1 PNw3-HR5 0 38,98 38,79 

 PNw3-HR6 0 36,51 36,41 

 PNw3-HAR4 0 32,80 33,11 

B1 PNw3-HAR5 0 22,86 22,79 

 PNw3-HAR6 0 23,16 23,09 

 PNw3-HAF4 0 27,09 27,07 

7D1 PNw3-HAF5 0 24,52 24,43 

 PNw3-HAF6 0 25,31 25,27 

 PNw3-HAaI4 0 24,93 24,89 

A2 PNw3-HAaI5 0 23,16 23,15 

 PNw3-HAaI6 0 0 0 

 PNw3-HAa4 0 24,75 24,72 

B2 PNw3-HAa5 0 26,34 26,25 

 PNw3-HAa6 0 25,31 25,12 

 PNw3-HAaf4 0 21,82 21,72 

C2 PNw3-HAaf5 0 25,15 25,09 

 PNw3-HAaf6 0 23,80 23,70 

Taula 20. Mòdul d'elasticitat 

Orientació de les fibres: 

DOSIFICACIÓ PROVETA DISTRIBUCIÓ FIBRES (%) 

  EIX 1 EIX2 EIX3 

 PNw3-HAFC1 18,4 40,8 40,8 

 PNw3-HAFC2 21,1 37,6 41,3 

B2 PNw3-HAFC3 15,3 43,7 41,0 

 PNw3-HAFC4 21,3 41,2 37,5 

 PNw3-HAFC5 20,1 46,2 33,7 

 PNw3-HAafC1 10,9 44,5 44,6 

 PNw3-HAafC2 15,8 39,7 44,4 

C2 PNw3-HAafC3 13,2 39,0 47,8 

 PNw3-HAafC4 13,9 39,0 47,0 

 PNw3-HAafC5 12,5 36,2 51,3 

Taula 21. Orientació de les fibres 
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Contingut de fibres: 

DOSIFICACIÓ PROVETA 
Cf TEÒRIC 
(kg/m3) 

Cf REAL 
(kg/m3) 

Cf MITJÀ 
(kg/m3) 

 PNw3-HAFC1 20 15,5  

 PNw3-HAFC2 20 41,5  

B2 PNw3-HAFC3 20 16,2 22,1 

 PNw3-HAFC4 20 21,9  

 PNw3-HAFC5 20 15,5  

 PNw3-HAafC1 20 34,3  

 PNw3-HAafC2 20 14,6  

C2 PNw3-HAafC3 20 28,7 22,0 

 PNw3-HAafC4 20 17,9  

 PNw3-HAafC5 20 14,4  

Taula 22. Contingut de fibres 

Càrregues de fisuració i resistències residuals: 

DOSIFICACIÓ PROVETA Pf (kN) fct (MPa) fct-0,5 (MPa) fct-1 (MPa) fct-2 (MPa) 

B2 PNw3-HAFBar1 144,76 3,64 1,55 1,06 0,53 

 PNw3- HAFBar2 142,44 3,58 1,35 0,95 0,56 

C2 PNw3-HAafBar1 117,97 2,96 1,23 0,88 0,61 

 PNw3- HAafBar2 119,56 3,00 0,79 0,53 0,35 

Taula 23. Càrregues de fisuració i resistències residuals 

 Contingut de fibres-càrregues de fisuració-desplaçament pistó en funció de la 

càrrega aplicada en l’assaig multidireccional (assaig Barcelona en proveta cúbica): 

DOSIFICACIÓ PROVETA 
Cf REAL 
(kg/m3) 

Cf 
EFECTIVA 
(kg/m3) 

Pf 
(kN) 

P (kN) 

0,5 
mm 

1 
mm 

2 
mm 

 PNw3-HAFCBar1 15,5 12,6 129,35 22,28 15,46 11,34 

B2 PNw3-HAFCBar2 41,5 25,9 138,36 27,91 15,94 12,87 

 PNw3-HAFCBar3 16,2 9,6 124,39 4,30 1,67 1,35 

 PNw3-HAafBar1 34,3 30,6 125,68 58,20 45,81 40,82 

C2 PNw3-HAafBar2 14,6 8,8 127,55 11,19 5,60 3,35 

 PNw3-HAafBar3 28,7 15,0 143,13 16,74 12,95 11,39 

Taula 24. Assaig Barcelona 
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c) Conclusions. 

Mitjançant la campanya realitzada en laboratori podem confirmar les expectatives 

sorgides de la campanya anterior, complint-se i fins i tot millorant-se les propietats 

de resistència i autocompactabilitat requerides en el projecte Newcrete.  

• Anàlisis de la resistència: L’addició dels àrids reciclats de tamanys 4/12 i 

12/20 analitzada en les dosificacions B1, D1, A2, BC i C2 redueix entre un 

15% i un 30% els valors de la resistència a compressió simple i del mòdul 

d’elasticitat respecte a la dosificació de referència A1, la qual obté valors 

especialment elevats per a ambdós paràmetres, amb resistències superiors 

als 60 MPa i un mòdul E de 35 GPa. Malgrat la reducció esmenada, les 

dosificacions fabricades amb àrids reciclats prenen valors entre els 35 i els 

45 MPa, i mòduls d’elasticitat E en el rang dels 25 GPa. 

• Anàlisis de l’autocompactabilitat: Aquests requisits es van valorar segons 

l’assaig d’extensió de flux. Cal dir que aquests es situen en el marge inferior, 

tenint diàmetres compresos entre els 55 i els 65 cm. Requereix una menció 

especial la dosificació A2 dotada amb l’additiu inhibidor de l’absorció 

d’aigua, ja que en principi no satisfà els requisits d’autocompactabilitat 

degut a un contingut insuficient de l’additiu, el que es tradueix en una 

absorció d’aigua lliure per part dels àrids reciclats desprotegits de 

l’inhibidor. Modificant la dosificació inicialment prevista i augmentant 

considerablement el contingut de superplastificant fins els 9,7 l/m3 podem 

corretgir aquesta deficiència, arribant a un diàmetre en l’assaig d’extensió 

de flux de 75 cm. Tanmateix, els majors problemes per satisfer els requisits 

d’autocompactabilitat sorgeixen en la dosificació C2, dotada amb fibres 

d’acer llargues. En aquest sentit es recomana modificar aquesta dosificació, 

tot augmentant el contingut d’additius superplastificants i el de l’àrid fi.  
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 CAMPANYA D’ASSAJOS IN SITU Capítol 3:
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3.1. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest capítol són els següents: 

• Analitzar la variació de les propietats mecàniques (resistència a compressió 

i mòdul d’elasticitat) en funció de la cota per tal de comprovar si hi va haver 

segregació, fet molt habitual en els formigons autocompactants (HAC). 

• Comparar aquests paràmetres entre les diferents dosificacions. 

3.2. DESCRIPCIÓ DELS ASSAJOS I DE LES PROVETES 

Els diferents assajos de caracterització de les propietats mecàniques es van dur a 

terme utilitzant una màquina d’assajos de compressió Ibertest de 3MN de capacitat 

de càrrega, que permet tant el control de l’assaig per càrrega o per desplaçament. 

Per tal d’uniformitzar les cares d’assaig, es va utilitzar una polidora de provetes.  

Per obtenir els resultats de resistència a compressió i del mòdul d’elasticitat per a 

les provetes extretes en vertical dels 6 trams de prova, s’han dut a terme els 

assajos corresponents, segons es descriu a continuació: 

Resistència a compressió 

La normativa i la metodologia utilitzada en l’assaig de la resistència a compressió 

és la UNE-EN 12390-3:2009.  

La determinació de la resistència a la compressió es va realitzar en provetes 

cilíndriques de 10X20 cm a la edat de 28 dies. Les provetes analitzades van ser 

inicialment sotmeses a l’efecte d’una càrrega inicial de compressió d’un valor 

aproximat al 30% de la càrrega de ruptura, aplicada a una velocitat constant de 

0,6±0,2 MPa/s. Després, es va tornar a aplicar aquesta càrrega inicial a la proveta 

sense brusquetats i es va anar augmentant el seu valor de manera progressiva, a la 

velocitat seleccionada ±10%, fins que no es pugui suportar més càrrega. D’aquesta 

manera obtenim la càrrega màxima que pot suportar la nostra proveta.  
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Mòdul d’elasticitat 

La normativa i la metodologia utilitzada en l’assaig del mòdul d’elasticitat és la 

UNE 83316:1996. 

La determinació del mòdul d’elasticitat es va realitzar en provetes cilíndriques de 

10X20 cm a la edat de 28 dies. Les provetes analitzades van ser sotmeses a 3 cicles 

de càrrega a compressió, amb els seus graons de 30 segons de durada, durant els 

quals es va aplicar sobre la proveta una compressió constant d’ aproximadament el 

30% de la càrrega de ruptura. El desplaçament o deformació de la proveta durant 

l’assaig es mesura amb l’ajuda de tres LVDT’s. Finalment, la pendent de la relació 

entre la tensió aplicada i la deformació patida proporciona el valor del mòdul 

d’elasticitat.  

Donat que la proveta no està totalment assentada quan s’inicia l’assaig, el resultat 

del mòdul d’elasticitat obtingut durant el primer cicle no es té en compte, si no que 

es prenen com a referència els valors obtinguts durant el segon i el tercer cicle de 

càrrega.  

3.3. DOSIFICACIONS DELS TRAMS DE PROVA 

Per tal de poder analitzar els resultats de les provetes extretes de cada tram de 

prova, a continuació definirem el formigó del qual està format cada batache: 

BATACHE DOSIFICACIÓ 

1 HAa (D1) 

2 HAF2 (B2) 

3 HR(A1) i HAR(B1) 

4 HAaI(A2) 

5 HAF(C1) 

6 HAaf(C2) 

Taula 25. Dosificació de cada batache 

Observem que el batache 3 està format per dues dosificacions diferents, ja que 

només es van poder dur a terme 6 trams de prova i teníem 7 dosificacions. Per 
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aquest motiu, el batache número 3 està format per formigó HR(A1) en la part 

inferior i per formigó HAR(B1) en la part superior.  

Les dosificacions són les ja exposades en el Capítol 2 d’aquesta tesina (Estat de 

l’art), ja que els trams de prova es van dur a terme durant la primera fase del 

projecte amb el formigó fabricat en planta: 

MATERIAL 

CONTINGUT (kg/m3) 

A1 

(HR) 
B1 

(HAR) 
C1 

(HAF) 
D1 

(HAa) 
A2 

(HAaI) 
B2 

(HAF) 
C2 

(HAaf) 

Ciment 

CEM II/A-M (V-
L) 42,5 R 

355 370 370 370 370 370 370 

Sorra natural 
0/4 

1230 1200 1240 1210 1210 1260 1260 

Àrid natural 
6/12 

580 0 0 0 0 0 0 

Àrid reciclat 
mixt 4/12 

0 590 540 180 200 520 180 

Àrid reciclat 
mixt 12/20 

0 0 0 360 390 0 340 

Fibres acer 
35mm 

0 0 20 0 0 20 0 

Fibres acer 
50mm 

0 0 0 0 0 0 20 

Aigua 170 165 170 150 170 175 160 

Inhibidor de 
l’absorció BASF 

0 0 0 0 1,5 0 0 

Plastificant 
POZZOLITH 390 
GV 

2,2 2,6 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 

Superplastificant 
GLENIUM 
C303SCC 

6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 7,3 7,3 

Total 2344 2329,4 2350,4 2279 2330,8 2339,9 2339,9 

Contingut de fins 548,4 577,5 581,5 567,4 568,7 583,7 574,5 

Relació a/c 0,479 0,446 0,459 0,405 0,459 0,473 0,432 

Taula 26. Contingut de cada dosificació 

Un cop caracteritzats els trams de prova, podem passar a analitzar els resultats de 

les diferents provetes extretes.  
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3.4. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

Durant la fase d’extracció dels bataches es va observar una acumulació de fibres en 

les seccions inferiors degut a que la seva densitat és superior a la de la resta de la 

massa de formigó. Aquesta diferència de densitats fa que aquestes tendeixin a fluir 

cap al fons per efecte de la gravetat, i encara amb més motius si es tracta d’un 

formigó autocompactant, donada la seva alta fluïdesa. Tanmateix, les fibres d’acer 

només tenen influència en el comportament post-fissuració del formigó, el que fa 

que no es vegin afectades les propietats mecàniques que analitzarem: la resistència 

a compressió i el mòdul d’elasticitat.  

A continuació es mostren els resultats en funció de la profunditat (expressada en 

mil·límetres) de la resistència a compressió a 28 dies (en MPa) i del mòdul 

d’elasticitat (també expressat en MPa) per a cada tram de prova, és a dir, per als 6 

bataches.  
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Figura 5. Batache 1. Resistència 
compressió – profunditat 

 

 

Figura 6. Batache 1. Mòdul d'elasticitat – 
profunditat 

 

 

Figura 7. Batache 2. Resistència 
compressió - profunditat 

 

Figura 8. Batache 2. Mòdul d'elasticitat - 
profunditat 

 

 

Figura 9. Batache 3. Resistència 
compressió - profunditat 

 

Figura 10. Batache 3. Mòdul d'elasticitat - 
profunditat 
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Figura 11. Batache 4. Resistència 
compressió - profunditat 

 

Figura 12. Batache 4. Mòdul d'elasticitat - 
profunditat 

 

 

Figura 13. Batache 5. Resistència 
compressió - profunditat 

 

Figura 14. Batache 5. Mòdul d'elasticitat - 
profunditat 

 

 

Figura 15. Batache 6. Resistència 
compressió - profunditat 

 

Figura 16. Batache 6. Mòdul d'elasticitat - 
profunditat 

 

Podem observar que cada batache es troba dividit en dos: la part A i la part B. 

Aquesta divisió es fa perquè es van extreure dos testimonis per a cada batache. 

Tanmateix, donat que no existiran grans diferències entre els resultats d’aquests 

dos testimonis ja que els valors només varien en funció de la profunditat, no 

tindrem en compte aquestes divisions en els nostres anàlisis. 
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Comparació de les propietats mecàniques en funció de la dosificació 

Per tal de poder comparar valors entre les diferents dosificacions, buscarem la 

mitjana del rang de valors de resistència (Rc) i de mòdul d’elasticitat (E) per a cada 

batache: 

TRAM DE PROVA Rc (MPa) E(MPa) 

1 45 26100 

2 42 27500 

3. Part superior 38 25000 

3.Part inferior 52 35000 

4 43 26800 

5 37 21100 

6 48 29000 

Taula 27. Propietats mecàniques en funció de la dosificació 

Observem que en el tercer tram de prova fem una distinció entre la part superior i 

la part inferior, perquè el tercer batache es va fabricar amb dues dosificacions 

diferents, tal com ja s’ha explicat anterioment.  

a) Anàlisis de la resistència a compressió a 28 dies en funció de la profunditat 
z: 

Els resultats dels assajos in situ realitzats a les provetes extretes de cada 

batache mostren uns valors de resistència que varien en funció de la cota 

sense mostrar una tendència clara, si no que més aviat s’aprecien uns valors 

de resistència bastant dispersos en totes les dosificacions.  

Aquesta variabilitat en els valors de resistència és conseqüència de la 

manera com es construeixen aquests elements estructurals. És a dir, els 

bataches es construeixen abocant el formigó a través d’un tub, reomplint la 

rasa de baix cap a dalt . El problema és que si no es controla molt bé la 

velocitat d’abocament poden aparèixer seccions més dèbils a mesura que es 

va pujant el tub, el que es tradueix en un augment de la porositat en 
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aquestes zones o, fins i tot, en l’aparició de coqueras3. Per tant, aquesta 

variabilitat en els valors de resistència es deuen a un factor humà.  

b) Anàlisis del mòdul d’elasticitat en funció de la profunditat z: 

Els resultats dels assajos in situ realitzats a les provetes extretes de cada 

batache mostren uns valors del mòdul d’elasticitat que també varien en 

funció de la profunditat. En els bataches 1 i 4 podem apreciar una tendència 

a augmentar en funció de la profunditat, que podria ser conseqüència d’una 

certa segregació dels àrids, però poc important. Per tant, en general, no 

s’aprecia una tendència clara, si no que més aviat també tenim dispersió en 

els resultats, de la mateixa manera que passa amb la resistència.  

Aquesta variació és conseqüència de la granulometria i del tipus d’àrids 

utilitzats, tal com es pot apreciar en el batache 3:  

 La part superior d’aquest, fabricada amb àrid reciclat, proporciona un valor 

del mòdul d’elasticitat de 25000 MPa. Observem que per a la resta de 

bataches que contenen àrid reciclat, és a dir, tots menys la part inferior del 

batache 3, també s’obtenen valors al voltant dels 25000 MPa. 

En canvi, la part superior del batache 3, fabricada amb àrid natural, 

proporciona un valor del mòdul d’elasticitat de 35000 MPa, és a dir, les 

dosificacions que contenen àrids reciclats ofereixen un mòdul d’elasticitat 

un 30% inferior a la dosificació de referència, és a dir, la que correspon a un 

formigó convencional.   

 

c) Comparació dels valors del mòdul d’elasticitat E per a una mateixa 
resistència respecte als establerts en la normativa EHE-08: 

 

En aquest gràfic podem observar que les dosificacions que contenen àrids 

reciclats, és a dir, totes menys la dosificació de referència, corresponent a la 

part inferior del batache 3 (designat com a 3B en aquest gràfic), presenten 

                                                        
3 Paraula castellana emprada a l’obra per designar els espais buits de la superficie d’un element de 
formigó 
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valors més baixos del mòdul d’elasticitat del que els correspondria segons la 

normativa vigent, per a una mateixa resistència a compressió.  

 

Figura 17. Relació entre el mòdul d'elasticitat i la resistència a compressió 

3.5. CONCLUSIONS 

En base als resultats extrets de la campanya d’assajos in situ, podem afirmar que: 

• La variabilitat en els valors de resistència es deuen a un factor humà, és a 

dir, a la manera d’abocar el formigó durant la construcció de l’element 

estructural.  

• La variació en els valors del mòdul d’elasticitat és conseqüència de la 

granulometria i del tipus d’àrids utilitzats.  

• Les dosificacions que contenen àrids reciclats ofereixen un mòdul 

d’elasticitat un 30% inferior a la que només conté àrid natural.  

• El mòdul d’elasticitat de les dosificacions que contenen àrid reciclat es troba 

per sota al que correspondria, per a una mateixa resistència, segons la 

normativa vigent EHE-08.  
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 ESTUDI DE LA POSSIBLE Capítol 4:

SUBSTITUCIÓ DE L’ARMAT TRADICIONAL 

PER FIBRES D’ACER  
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L’objectiu d’aquest apartat és comparar el comportament d’un piló armat 

tradicionalment amb barres d’acer amb el d’un piló fabricat amb el mateix formigó, 

però armat mitjançant fibres d’acer. D’aquesta manera es pretén estudiar la 

possible substitució de l’armadura tradicional per una certa quantitat de fibres 

d’acer, amb els avantatges que aquest fet suposa: 

• Augment en la tenacitat del bloc de formigó, ja que les fibres es dispersen 

perfectament en tot el seu volum, fet que confereix al formigó d’un armat en 

totes direccions, quedant tot el bloc en tracció. 

• Eliminació dels problemes de fissuració en el formigó, com a conseqüència 

de l’increment de la tenacitat. 

• Eliminació dels problemes de durabilitat del formigó, a causa de l’eliminació 

de la fissuració. 

• Simplificació del procés d’armat, ja que les fibres d’acer s’afegeixen 

aleatòriament en la matriu del formigó. 

• Eliminació de la necessitat de recobriments mínims. 

• Reducció de temps, maquinària i mà d’obra en el procés d’armat.  

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT ESTRUCTURAL 

L’estudi es durà a terme sobre una pantalla de pilons del tipus CPI-8, de diàmetre 

650 mm i de la mateixa profunditat que els ‘bataches’ que es van construir, és a dir, 

de 3,5 metres de profunditat.  

Pel que fa al formigó emprat, hem escollit la dosificació C1(HAF) entre les set 

dosificacions realitzades durant la campanya en planta, és a dir, les que es van 

utilitzar per a la fabricació dels ‘bataches’ en l’obra: 
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MATERIAL 

CONTINGUT (kg/m3) 

A1  

(HR) 
B1 

(HAR) 
C1 

(HAF) 
D1 

(HAa) 
A2 

(HAaI) 
B2 

(HAF) 
C2 

(HAaf) 

Ciment 

CEM II/A-M (V-L) 
42,5 R 

355 370 370 370 370 370 370 

Sorra natural 0/4 1230 1200 1240 1210 1210 1260 1260 

Àrid natural 6/12 580 0 0 0 0 0 0 

Àrid reciclat mixt 
4/12 

0 590 540 180 200 520 180 

Àrid reciclat mixt 
12/20 

0 0 0 360 390 0 340 

Fibres acer 35mm 0 0 20 0 0 20 0 

Fibres acer 50mm 0 0 0 0 0 0 20 

Aigua 170 165 170 150 170 175 160 

Inhibidor de 
l’absorció BASF 

0 0 0 0 1,5 0 0 

Plastificant 
POZZOLITH 390 GV 

2,2 2,6 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 

Superplastificant 
GLENIUM C303SCC 

6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 7,3 7,3 

Total 2344 2329,4 2350,4 2279 2330,8 2339,9 2339,9 

Contingut de fins 548,4 577,5 581,5 567,4 568,7 583,7 574,5 

Relació a/c 0,479 0,446 0,459 0,405 0,459 0,473 0,432 

Taula 28. Contingut de material per a cada dosificació 

El formigó utilitzat rebrà la següent designació, segons la tipificació que determina 

la EHE-08 en l’article 39.2: T-R/C/TM/A 

On: 

T: Indicatiu que serà HM en el cas d’un formigó en massa, HA en el cas d’un 

formigó armat i HP en el cas de pretesat. 

R: Resistència característica, especificada en N/mm2. 

C: Lletra inicial del tipus de consistència, tal com es defineix en l’article 31.5. 

En cas de formigó autocompactant, la docilitat no es pot determinar per 

mitjà de la consistència com passa amb un formigó convencional. Per aquest 
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motiu, en aquest cas particular, només s’indicarà que el formigó és 

autocompactant (AC).  

TM: Mida màxima de l’àrid en mil·límetres, segons l’article 28.3. 

A: Designació de l’ambient d’acord amb l’article 8.2.1. referent a la 

durabilitat del formigó.  

Així doncs, en el cas del piló armat amb barres d’acer tindrem un formigó: HA-

30/AC/12/IIIa+Qa, mentre que en el cas del piló armat amb  fibres d’acer serà: 

HAF-30/AC/12/ IIIa+Qa. El valor de la resistència a la compressió a 28 dies s’ha 

extret dels resultats de la primera campanya experimental en planta, que és al 

voltant dels 30 MPa per a la dosificació escollida C1. El primer terme de la 

designació de l’ambient fa referència a la classe general d’exposició en relació a la 

corrosió de les armadures: donat que es troba en un ambient marí aeri a una 

distància no superior a 5 km del mar, es produirà corrosió per clorurs. El segon 

terme de la designació de l’ambient fa referència a la classe específica d’exposició 

en relació a altres processos de degradació diferents a la corrosió: donat que es 

produeix un atac químic dèbil pels clorurs (el considerem dèbil ja que l’element no 

està en contacte directe amb l’aigua de mar), el formigó es troba sota una classe 

específica Qa. Donat el tipus de formigó escollit i el tipus d’ambient en el què es 

troba, la quantitat mínima de ciment que ha de tenir és de 325 kg/m3 i la relació 

aigua/ciment màxima ha de ser 0,50, segons la normativa vigent EHE-08. Per 

aquest motiu, el formigó C1(HAF) té un contingut de ciment superior a  325 kg/m3 

i una relació a/c màxima compresa entre 0,446 i 0,459, és a dir, que no supera el 

valor 0,50 que ens indica la EHE-08 per a aquest tipus de formigó. 

Pel que fa a l’acer, en el cas del formigó amb l’armat tradicional s’utilitzarà un 

B500SD. Les fibres d’acer utilitzades tindran les següents característiques: 
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PROPIETAT FIBRES MASTERFIBER 503 

Material Fibres d’acer 

Resistència a tracció (MPa) 1200±180 

Longitud (mm) 35±4 

Diàmetre (mm) 0,75±0,08 

Esveltesa 46 

Nº fibres/kg 8000 

Taula 29. Caracterització de les fibres utilitzades 

Resumint:  

 HA HAF 

Tipus piló CPI-8 CPI-8 

Diàmetre piló (Dp) 650 mm 650 mm 

Profunditat (h) 3,5 m 3,5 m 

Resistència formigó (fck) 30 MPa 30 MPa 

Armat fyk= 500 MPa 
Longitud fibres (lf)=35mm 

Diàmetre fibres (df)=0,75mm 

Taula 30. Característiques dels pilons 

4.2. ACCIONS SOBRE ELS PILONS 

Les accions sobre els pilons són les següents: 

• Empenta del terreny. 

• Sobrecàrrega uniforme de 10 kN/m2, tal com indica l’ Instrucció sobre les 

accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

Aquestes forces actuen sobre l’element segons l’esquema de forces que es mostra a 

continuació: 
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Figura 18. Forces sobre els pilons 

Per conèixer l’empenta del terreny ens faran falta les dades proporcionades per un 

estudi geotècnic, el qual ens donarà informació sobre el tipus de terreny en el qual 

volem construir la nostra cimentació i ens proporcionarà totes les seves 

característiques físiques i geotècniques. Donat que no disposem de les dades de 

cap estudi geotècnic per al nostre projecte, considerarem que el nostre terreny es 

tracta d’un llim i recorrem al  Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE C 

Cimientos) per conèixer les propietats bàsiques d’aquest tipus de sòl. Les dades 

geotècniques que utilitzarem corresponen a un llim típic són les següents: Figura 

18. Forces sobre els pilons 

Pes específic sec (γd) Angle de fricció 
interna del terreny 
(Ø) 

Cohesió (c) 

18 kN/m3 32º 0 

Taula 31. Propietats geotècniques d'un llim típic 

Un cop coneixem les dades relatives al terreny, ja estem en condicions de trobar el 

valor d’aquestes forces, mitjançant la teoria d’empentes: 

�� � ���� �45 
 ∅
2 

��, � � 1
2 � � � �� � �� 

��, � � � � �� � � 

On: 
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�� � ���� �45 − 32
2  = 0,31 

��, � = 1
2 · � · �� · �� = 1

2 · 18 · 3,5� · 0,31 = 34,18	 ���  

��, � = � · �� · � = 10 · 0,31 · 3,5 = 10,85	 ���  

Per poder sumar aquestes forces cal descomposar la força Ea,t (inclinada un angle 

δ respecte l’horitzontal)en les seves components horitzontal i vertical: 

� = 1
3 · Ø 

��, �� = ��, � · ���� 

��, � = ��, � · �!�� 

On: 

� = 1
3 · 32 = 10,67º 

��, �� = 34,18 · ���10,67 = 33,59 ���  

��, � = 34,18 · �!�10,67 = 6,33 ���  

A continuació, fem equilibri de forces horitzontals (segons l’eix X), verticals 

(segons l’eix Y) i de moments (respecte la base del piló) per trobar el valor del 

tallant (V), de l’axil (N) i del moment (M), respectivament, que actua sobre el 

nostre element estructural: 

∑&� = 0 → ( = ��, �� + ��, � 

∑& = 0 → � = ��, �  

∑*+��, = 0 → * = ��, �� ·  � + ��, � ·  � 

 � = �
3  
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 � = �
2  

 

On: 

∑&� � 0 → ( � 33,59 ) 10,85 � 44,44���  

∑& � 0 → � � 6,33 ���  

∑*+��, � 0 → * � 33,59 � 3,53 ) 10,85 � 3,52 � 58,18 ��� � � 

Observem que els resultats dels nostres esforços són per cada metre lineal de 

pantalla. Per tant, per calcular els esforços de càlcul haurem de suposar una 

separació entre els pilons que formen la pantalla, és a dir, haurem d’establir una 

àrea d’influència i, en conseqüència, obtindrem una longitud d’influència. 

Suposarem una pantalla formada per pilons separats entre ells una separació igual 

al diàmetre dels pilons: Sp = Dp = 650 mm, tal com es mostra a continuació: 

 

Figura 19. Separació entre pilons 

Per tant, la longitud d’influència (Li) serà: 



 

 
81 

-! = ./
2 + ./

2 + 0/ 

On: 

-! = 0,65
2 + 0,65

2 + 0,65 = 1,3	� 

Els esforços de càlcul o de disseny s’obtenen segons l’expressió següent: 

&1 = �2 · &� · -! 
�2 = 1,6 

&�: 4�5�6	1,	57,�2�6ç	��6���,6í��!�	((, �,*) 
On: 

(1 = 1,6 · 44,44 · 1,3 = 92,4	�� 

�1 = 1,6 · 6,33 · 1,3 = 13,2	�� 

*1 = 1,6 · 58,18 · 1,3 = 121	��� 

Amb aquests valors de càlcul són amb els que dissenyarem la nostra secció del piló. 

Tanmateix, abans cal calcular la màxima càrrega que pot suportar el terreny, 

Qtope: 

:��/, = ; · </ 

;: ��������	�=,	1,/é�	1,5	�!/=�	1,	�,66,�  

</:À6,�	/,6	/=���	1,5	/!5ó = 	> · ?� 

On: 

:��/, = 4 · > · (6502 )� = 1327,3	�� 

Donat que Nd<Qtope →El terreny resisteix. 
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4.3. DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ DEL PILÓ ARMAT 

AMB BARRES D’ACER, HA 

Les característiques d’aquest piló, tal com ja s’ha exposat anteriorment, són les 

següents: 

 HA 

Tipus piló CPI-8 

Diàmetre piló (Dp) 650 mm 

Profunditat (h) 3,5 m 

Resistència formigó (fck) 30 MPa 

Taula 32. Característiques del piló armat amb barres d'acer 

Per tal de dur a terme aquest apartat hem utilitzat el software Prontuario 

Informático del Hormigón EHE-08.  

Per tant, hem tingut que introduir les dades sobre el formigó, sobre l’acer, les 

dimensions de la secció del piló, inclòs el recobriment (hem agafat un recobriment 

de 70 mm que ens recomana el mateix programa, donades les condicions de 

durabilitat) i, finalment, els esforços de càlcul que aquesta secció haurà de resistir 

en el Estat Límit Últim de sol·licitacions normals, és a dir, Nd i Md ja que es tracta 

d’un element sotmès a flexió composta recta. Tanmateix, ja que l’axil de disseny 

resulta tenir un valor molt petit, considerarem la pantalla de pilons com un 

element estructural sotmès a flexió simple (Nd=0). Aquesta consideració, a més, 

ens deixa del costat de la seguretat perquè l’axil és favorable i, per tant, no 

considerar-lo ens donarà un moment últim que ens garanteixi una ruptura dúctil 

(Mu) menor.  

Un cop introduïdes totes les dades necessàries en el programa, obtenim els 

següents resultats: 
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DIMENSIONAMENT COMPROVACIÓ 

Quantia mínima 

7Ø16 (mm) 

As = 14,1 cm2 

 

Nd = 0 

Md = 121 kNm → Mu = 159,4 kNm 

 

Ja que Md < Mu, podem afirmar que la 
secció dimensionada resisteix, amb un 
factor de seguretat FS: 

&. = *=
*1 = 1,3 

Taula 33. Dimensionament i comprovació del piló fabricat amb formigó armat 

4.4. DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ DEL PILÓ ARMAT 

AMB FIBRES D’ACER, HAF 

Les característiques d’aquest piló, tal com ja s’ha exposat anteriorment, són les 

següents: 

 HAF 

Tipus piló CPI-8 

Diàmetre piló (Dp) 650 mm 

Profunditat (h) 3,5 m 

Resistència formigó (fck) 30 MPa 

Armat 
Longitud fibres (lf)=35mm 

Diàmetre fibres 
(df)=0,75mm 

Taula 34. Característiques del piló armat amb fibres d'acer 

Per tal de dur a terme aquest apartat hem emprat la metodologia de càlcul 

desenvolupada per al càlcul de pilons CPI-8 amb formigons armats amb fibres HAF 

en la tesis de màster de l’estudiant Heisin Ramos Salcedo, ‘Aplicación de Fibras 

Estructurales a los Pilotes tipo CPI8’, segons la qual: 

1. Obtenció de les resistències residuals a tracció de càlcul fct,R,d en funció de la 

quantitat de fibres: 

Ja que no disposem dels resultats de les resistències residuals a tracció, 

utilitzarem el model de comportament proposat per Barros en el seu estudi 
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mitjançant el qual va proposar representar el comportament en tracció del 

HAF a través d’un diagrama trilineal i va obtenir les tensions associades a 

un tamany de fissura determinat. Cal tenir en compte que aquest estudi es 

va dur a terme amb fibres d’acer de longitud 60 mm i diàmetre 0,75 mm, 

per tant, no es corresponen amb les utilitzades en el nostre projecte. Així 

doncs, segons Barros: 

2?, 3, � = 0,0945 · @2 + 0,702	 � �
��2 

@2:	�=���!���	1,	2!+6,�	 ��A�3 

 

D’aquesta manera ja podem trobar les resistències residuals a tracció de 

càlcul fct,R,d en funció de la quantitat de fibres Cf: 

 

2��, ?, 1 = 0,33 · 2?, 3, 1	 � �
��2 

2?, 3, 1 = 2?, 3, �
��  

�� = 1,5 

 

Pel que fa a la quantitat de fibres Cf, considerarem un valor entre 0 kg/m3 i 

60 kg/m3 ja que considerem que quantitats superiors tindria una 

important repercussió econòmica que faria inviable l’ús del formigó armat 

amb fibres, HAF. 

 

Un cop tenim definides totes les variables, recollim en una taula tots els 

resultats de fct,R,d: 
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Cf (kg/m3) fct,R,d (N/mm2) 

0 0.15444 

5 0.25344 

10 0.35244 

15 0.45144 

20 0.55044 

25 0.64944 

30 0.74844 

35 0.84744 

40 0.94644 

45 1.04544 

50 1.14444 

55 1.24344 

60 1.34244 

Taula 35. Resistències residuals a tracció de càlcul en  
funció de la quantitat de fibres 

2. Consideracions en el diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó: 

L’ Instrucció EHE accepta l’ús del diagrama rectangular de tensions en el 

formigó de manera que aquestes tensions són constants i la profunditat de 

l’eix neutre té un valor fictici y=0,8·x, sent x la profunditat real de la línia 

neutra, tal com es mostra a la figura: 

 

 

Figura 20. Diagrama rectangular de tensions en el formigó 
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Donat que pretenem obtenir la menor quantitat de fibres que assegurin una 

ruptura dúctil del formigó, adoptarem: 

 

� = �5!�:	B6�2=�1!���	1,5	/5�	26���,6�, �=,	�,/�6�	,5�	�!/=�	1,	6=/�=6� 

 �  5!� � 0,8 � �5!�: B6�2=�1!���	1,5	+5��	1,	���/6,��!��� 

 

3. Anàlisis d’una secció circular amb HAF: 

Recordem que pretenem obtenir la menor quantitat de fibres que assegurin 

una ruptura dúctil del formigó, per tant, establim que Md=Mu: 

 

 

Figura 21. Esforços en una secció circular de formigó 

 

Fent el sumatori de forces horitzontals tenim que: 

C& � �D ⇒ �F 
 2FGH,D ∙ <J � �D 

�F 
 2FGH,D8<GKG 
 <F�9 � �D  

2FD ∙ <FL 
 2FGH,D8<GKG 
 <F�9 � �D 

MNO ∙ PNQ 
 MNRS,O ∙ PRTR ) MNRS,O ∙ PNU � VO 

On: 

<GKG � <F ) <J 

Cal tenir en compte que: 
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Ac es defineix en funció de la profunditat de la fibra neutra. Per això, l’àrea 

de formigó Ac1 és funció d’ ylim i, anàlogament, Ac2 és funció d’ xlim.  

Obtenció de Ac1 i Ac2: 

Cal tenir en compte que l’ample de la superfície també varia en funció de la 

profunditat de la fibra neutra, tal com mostren els següents esquemes a) i 

b): 

 
 

Figura 22. Anàlisis d'una circumferència rotada 

En aquests esquemes es fa l’anàlisis d’una circumferència rotada. Podem 

observar que per a tot ‘y’ existeix un f(y), on f(y) = 1/2·b(y). Ara 

2( ) = W?� −  �, que es l’equació de la circumferència. Per tant, b(y)=2·f(y). 

Si FN és l’eix de la fibra neutra, aleshores l’àrea comprimida de formigó es 

pot calcular mitjançant l’expressió: 

 

																	<F = X +( ) ∙ 1 =
H

YZ
X 228 9 ∙ 1 

H

YZ
		⟹ 			 <F � 2X W?� 
  � ∙ 1 

H

YZ
 

 On: R=Dp/2. 

Recordant que per a Ac1 la profunditat de la fibra neutra és ylim i que per a 

Ac2 és xlim:  

<FL � 2X W?� 
  � ∙ 1 
H

H\]^_`
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	<F� = 2X W?� −  � ∙ 1 H
H\a^_`

																						 
Reprenent la primera equació i recordant que ylim=0,8·xlim, tenim que: 

U ∙ MNOX WSU − bU ∙ ObS
S\c.ef + U ∙ MNRS,OX WSU − bU ∙ ObS

S\f − MNRS,O ∙ PRTR = VO	 
D’altra banda, fent el sumatori de moments: 

 

C* = *g ⇒ �F �ℎ2 − 0.5ijkl − 2FGH,D ∙ <J mℎ2 − �ℎ − njkl2 o = *g 

 

2FD ∙ <FL �ℎ2 − 0.4njkl − 2FGH,D ∙ 8<GKG − <F�9 �njkl2  = *g 

 

2FD ∙ <FL �ℎ2 − 0.4njkl − 2FGH,D ∙ <GKG �njkl2  + 2FGH,D ∙ <F� �njkl2  = *g 

 

2 ∙ 2FD �ℎ2 − 0.4njklX W?� −  � ∙ 1 H
H\p.qa + 2 ∙ 2FGH,D �njkl2 X W?� −  � ∙ 1 H

H\a
− 2FGH,D ∙ <GKG �njkl2  = *g 

 

U ∙ MNO8S − c. rfstu9X WSU − bU ∙ ObS
S\c.ef + U

∙ MNRS,O �fstuU X WSU − bU ∙ Ob − MNRS,O ∙ PRTR �fstuU  = vw
S
S\f  

 

Un cop tenim les equacions per trobar Nd i Mu i totes les seves variables definides, 

igualem Nd=0 pels mateixos motius que en la secció armada amb barres d’acer, és 
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a dir, perquè l’axil de disseny resulta tenir un valor molt petit i, en conseqüència, 

considerarem la pantalla de pilons com un element estructural sotmès a flexió 

simple (Nd=0). Aquesta consideració, a més, ens deixa del costat de la seguretat 

perquè l’axil és favorable i, per tant, no considerar-lo ens donarà un moment últim 

que ens garanteixi una ruptura dúctil (Mu) menor: 

2 ∙ 2FD x W?� −  � ∙ 1 HH\p.qa + 2 ∙ 2FGH,D x W?� −  � ∙ 1 HH\a − 2FGH,D ∙ <GKG = 0 � xlim 

� Mu 

D’aquesta equació obtenim el valor de xlim per a les diferents quantitats de fibres 

considerades i, introduint aquest valor en l’equació del moment últim, tenim els 

diferents Mu de cada quantitat de fibres per al nostre piló: 

Md (Nmm) 1.21E+08 Nd (N) 0.00E+00 

Dp (mm) 650 fck(N/mm2) 30.00 

Atot(mm2) 331830.72 fcd(N/mm2) 20.00 

Cf         
(kg/m3) 

fct,R,d     
(N/mm2) 

Xlim(mm) Equació 
Mu             
(N-mm) 

0 0.15444 25.08 1.01E+04 1.94E+07 

5 0.25344 34.84 1.65E+04 3.00E+07 

10 0.35244 43.29 2.27E+04 4.02E+07 

15 0.45144 50.90 2.89E+04 4.97E+07 

20 0.55044 57.90 3.49E+04 5.88E+07 

25 0.64944 64.43 4.09E+04 6.74E+07 

30 0.74844 70.57 4.67E+04 7.55E+07 

35 0.84744 76.39 5.25E+04 8.33E+07 

40 0.94644 81.93 5.82E+04 9.07E+07 

45 1.04544 87.23 6.38E+04 9.77E+07 

50 1.14444 92.31 6.93E+04 1.04E+08 

55 1.24344 97.21 7.47E+04 1.11E+08 

60 1.34244 101.93 8.01E+04 1.17E+08 

Taula 36. Valor del moment últim (Mu) segons la quantitat de fibres 

Observem que per a la màxima quantitat de fibres Cf=60 kg/m3, el moment últim 

és:  

Mu = 117 kNm 
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Donat que el nostre moment de càlcul Md=121 kNm > Mu =117 kNm � La secció 

no resisteix ni amb la màxima quantitat de fibres considerada.  

Provarem què passa considerant una pantalla de pilons tangents, ja que el moment 

de càlcul serà menor perquè  l’àrea d’influència serà menor.  

4.5. SUPOSANT UNA PANTALLA DE PILONS TANGENTS: 

DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ DEL PILÓ ARMAT AMB 

BARRES D’ACER (HA) I DEL PILÓ ARMAT AMB FIBRES 

D’ACER (HAF) 

A continuació s’indiquen els canvis que s’han de dur a terme en cada apartat per a 

la nova posició dels pilons: 

Accions que actuen sobre els pilons: 

La nova longitud d’influència (Li) serà:  

-! = 0/ = 650	�� 

Els esforços de càlcul o de disseny s’obtenen segons la mateixa expressió,  

 

&1 = �2 · &� · -! 
variant la Li s’obtenen els següents esforços de càlcul, que queden reduïts a 

la meitat respecte el cas anterior de considerar la pantalla de pilons 

separats: 

(1 = 1,6 · 44,44 · 0,65 = 46,2	�� 

�1 = 1,6 · 6,33 · 0,65 = 6,6	�� 

*1 = 1,6 · 58,18 · 0,65 = 60,5	��� 
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Dimensionament i comprovació del piló armat amb barres d’acer, HA: 

Donat que el dimensionament es fa atenent a quanties mínimes, tot i que 

disminueixin els esforços de càlcul, la quantitat d’acer necessària és la 

mateixa i, per tant, el Mu també és el mateix que en el cas anterior, on 

considerem la pantalla formada per pilons separats entre sí: 

DIMENSIONAMENT COMPROVACIÓ 

Quantia mínima 

7Ø16 (mm) 

As = 14,1 cm2 

 
 

Nd = 0 

Md = 60,5 kNm → Mu = 159,4 kNm 

 

Ja que Md < Mu, podem afirmar que la secció 
dimensionada resisteix, amb un factor de 
seguretat FS: 

&. = *=*1 = 2,63 

 

Taula 37. Dimensionament i comprovació del piló fabricat amb barres d'acer, considerant 
una pantalla de pilons tangents 

Tanmateix, en el cas dels pilons tangents observem que el factor de 

seguretat FS és molt més elevat que en el primer cas considerat (pilons 

separats entre sí).  
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Dimensionament i comprovació del piló armat amb fibres d’acer, HAF: 

Obtenim la mateixa taula que en el cas de pilons separats entre sí, ja que el 

valor del moment de càlcul no afecta en el valor del Mu: 

Md (Nmm) 6.05E+07 Nd (N) 0.00E+00 

Dp (mm) 650 fck(N/mm2) 30.00 

Atot(mm2) 331830.72 fcd(N/mm2) 20.00 

Cf         
(kg/m3) 

fct,R,d     
(N/mm2) 

Xlim(mm) Equació 
Mu             
(N-mm) 

0.15444 25.08 1.01E+04 1.94E+07 

5 0.25344 34.84 1.65E+04 3.00E+07 

10 0.35244 43.29 2.27E+04 4.02E+07 

15 0.45144 50.90 2.89E+04 4.97E+07 

20 0.55044 57.90 3.49E+04 5.88E+07 

25 0.64944 64.43 4.09E+04 6.74E+07 

30 0.74844 70.57 4.67E+04 7.55E+07 

35 0.84744 76.39 5.25E+04 8.33E+07 

40 0.94644 81.93 5.82E+04 9.07E+07 

45 1.04544 87.23 6.38E+04 9.77E+07 

50 1.14444 92.31 6.93E+04 1.04E+08 

55 1.24344 97.21 7.47E+04 1.11E+08 

60 1.34244 101.93 8.01E+04 1.17E+08 

Taula 38. Valor del moment últim (Mu) segons la quantitat de fibres, en cas de pilons 
tangents 

Tal com hem dit, el valor del moment de càlcul no afecta en el valor del Mu. 

Per tant, per a la màxima quantitat de fibres Cf=60 kg/m3, el moment últim 

segueix sent:  

Mu = 117 kNm 

Donat que ara, en el cas de pilons tangents, el nostre moment de càlcul és 

menor que en el cas anterior: Md=60,5 kNm < Mu=117 kNm →La secció sı́ 

que resisteix.  

Tanmateix, volem trobar el Mu associat a la menor quantitat de fibres que 

ens garanteixin la ruptura dúctil per tal de no posar més acer del necessari: 
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Observem que per a una quantitat de fibres de 25 kg/m3, el Mu=67,4 kNm > 

Md=60,5 kNm �La secció sí que resisteix.  

Per tant, la secció en aquest cas resisteix per a una Cf=25 kg/m3 amb un 

Factor de Sefuretat: 	 
&. = *=*1 = 1,11 

4.6. CONCLUSIONS 

Considerant una pantalla de pilons separats entre sí una distància Sp=Dp, no és 

possible substituir l’armadura convencional per fibres, ja que amb la màxima 

quantitat de fibres admesa (60 kg/m3) segons criteris econòmics (perquè 

considerem que quantitats superiors tindria una important repercussió econòmica 

que faria inviable l’ús del formigó armat amb fibres), la secció no ens resisteix el 

moment de càlcul Md.  

 

En canvi, considerant una pantalla de pilons tangents sí que és possible substituir 

l’armadura convencional per una quantitat mínima de fibres de 25 kg/m3. Donat 

que no és una quantitat de fibres elevada, l’armat suposarà menys repercussió 

econòmica que si fossin necessàries quantitats més grans per garantir que la secció 

resisteix el nostre moment de càlcul Md. A més, convé destacar que si utilitzem 

l’armat convencional tenim un factor de seguretat excessiu (FS=2,63), el que es 

tradueix en un sobredimensionament d’acer en l’estructura i, en conseqüència, en 

un malbaratament econòmic. Donat que es dimensiona atenent a quanties 

mínimes, no podem posar menys acer, per tant, és inevitable que la secció quedi 

sobredimensionada.  

 

Per tant, resumint, l’ús de les fibres d’acer per a armar la nostra secció queda 

totalment justificat en el cas d’una pantalla de pilons tangents, ja que: 
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• Amb una quantitat moderada de fibres Cf=25 kg/m3, la secció ja resisteix la 

nostra sol·licitació. 

• L’alternativa de l’armat amb barres suposa un sobredimensionament de la 

secció (tal com indica l’elevat factor de seguretat obtingut, FS=2,63), que 

resulta inevitable ja que dimensionem atenent a quanties mínimes. 

• L’ús de fibres d’acer per armar el formigó suposa avantatges sobre l’armat 

convencional, tal com ja s’ha comentat al principi del capítol. 
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 ESTUDI ECONÒMIC  Capítol 5:
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5.1. ASPECTES GENERALS DE L’ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest apartat es pretén fer un estudi sobre el preu d’un piló del tipus CPI-8 de 

650 mm de diàmetre en 3,5 m de profunditat(el mateix per al qual s’ha fet l’estudi 

sobre la seva resistència en funció del tipus d’armat en l’apartat anterior) fabricat 

amb un formigó que conté àrids naturals i que està armat tradicionalment amb 

barres d’acer amb el d’un piló fabricat amb un formigó que conté àrids reciclats i 

que està armat amb fibres d’acer. És a dir, l’objectiu és comparar el preu de la 

construcció d’un piló segons si es fabrica amb un formigó convencional o bé si es 

fabrica amb el formigó Newcrete. D’aquesta manera es pretén valorar la viabilitat 

econòmica tant del formigó reciclat com de les fibres d’acer per tal de fomentar-ne 

el seu ús, si s’escau: 

 FORMIGÓ CONVENCIONAL FORMIGÓ NEWCRETE 

Descripció element 
estructural 

CPI-8, Dp=650 mm, h=3,5m CPI-8, Dp=650 mm, h=3,5m 

Tipus àrids Naturals Naturals+reciclats 

Tipus armat Barres d’acer Fibres d’acer 

Taula 39. Característiques del formigó emprat en cada piló 

Pel que fa al formigó emprat, per al formigó tradicional hem escollit la dosificació 

segons ens estableix l’ITEC considerant un formigó HA-30/AC/12/IIIa+Qa, mentre 

que per al formigó Newcrete hem escollit la dosificació C1(HAF) entre les set 

dosificacions realitzades durant la campanya en planta, és a dir, les que es van 

utilitzar per a la fabricació dels ‘bataches’ en l’obra, tot tenint en compte que la 

variació de preu entre les diferents dosificacions no serà significativa: 
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MATERIAL 

CONTINGUT (kg/m3) 

A1 

(HR) 
B1 

(HAR) 
C1 

(HAF) 
D1 

(HAa) 
A2 

(HAaI) 
B2 

(HAF) 
C2 

(HAaf) 

Ciment 

CEM II/A-M (V-L) 
42,5 R 

355 370 370 370 370 370 370 

Sorra natural 0/4 1230 1200 1240 1210 1210 1260 1260 

Àrid natural 6/12 580 0 0 0 0 0 0 

Àrid reciclat mixt 
4/12 

0 590 540 180 200 520 180 

Àrid reciclat mixt 
12/20 

0 0 0 360 390 0 340 

Fibres acer 35mm 0 0 20 0 0 20 0 

Fibres acer 50mm 0 0 0 0 0 0 20 

Aigua 170 165 170 150 170 175 160 

Inhibidor de 
l’absorció BASF 

0 0 0 0 1,5 0 0 

Plastificant 
POZZOLITH 390 GV 

2,2 2,6 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 

Superplastificant 
GLENIUM C303SCC 

6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 7,3 7,3 

Total 2344 2329,4 2350,4 2279 2330,8 2339,9 2339,9 

Contingut de fins 548,4 577,5 581,5 567,4 568,7 583,7 574,5 

Relació a/c 0,479 0,446 0,459 0,405 0,459 0,473 0,432 

Taula 40. Contingut de material segons dosificació 

El formigó utilitzat rebrà la següent designació, segons la tipificació que determina 

la EHE-08 en l’article 39.2: T-R/C/TM/A 

On: 

T: Indicatiu que serà HM en el cas d’un formigó en massa, HA en el cas d’un 

formigó armat i HP en el cas de pretesat. 

R: Resistència característica, especificada en N/mm2. 

C: Lletra inicial del tipus de consistència, tal com es defineix en l’article 31.5. 

En cas de formigó autocompactant, la docilitat no es pot determinar per 

mitjà de la consistència com passa amb un formigó convencional. Per aquest 

motiu, en aquest cas particular, només s’indicarà que el formigó és 

autocompactant (AC).  
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TM: Mida màxima de l’àrid en mil·límetres, segons l’article 28.3. 

A: Designació de l’ambient d’acord amb l’article 8.2.1. referent a la 

durabilitat del formigó.  

Així doncs, en el cas del piló armat amb barres d’acer tindrem un formigó: HA-

30/AC/12/IIIa+Qa, mentre que en el cas del piló armat amb  fibres d’acer serà: 

HAF-30/AC/12/ IIIa+Qa. El valor de la resistència a la compressió a 28 dies s’ha 

extret dels resultats de la primera campanya experimental en planta, que és al 

voltant dels 30 MPa per a la dosificació escollida C1. El primer terme de la 

designació de l’ambient fa referència a la classe general d’exposició en relació a la 

corrosió de les armadures: donat que es troba en un ambient marí aeri a una 

distància no superior a 5 km del mar, es produirà corrosió per clorurs. El segon 

terme de la designació de l’ambient fa referència a la classe específica d’exposició 

en relació a altres processos de degradació diferents a la corrosió: donat que es 

produeix un atac químic dèbil pels clorurs (el considerem dèbil ja que l’element no 

està en contacte directe amb l’aigua de mar), el formigó es troba sota una classe 

específica Qa. Donat el tipus de formigó escollit i el tipus d’ambient en el què es 

troba, la quantitat mínima de ciment que ha de tenir és de 325 kg/m3 i la relació 

aigua/ciment màxima ha de ser 0,50, segons la normativa vigent EHE-08. Per 

aquest motiu, el formigó C1(HAF) té un contingut de ciment superior a  325 kg/m3 

i una relació a/c màxima compresa entre 0,446 i 0,459, és a dir, que no supera el 

valor 0,50 que ens indica la EHE-08 per a aquest tipus de formigó.  

Pel que fa a l’acer, en el cas del formigó amb l’armat tradicional s’utilitzarà un 

B500SD. Les fibres d’acer utilitzades tindran les següents característiques: 

PROPIETAT FIBRES MASTERFIBER 503 

Material Fibres d’acer 

Resistència a tracció (MPa) 1200±180 

Longitud (mm) 35±4 

Diàmetre (mm) 0,75±0,08 

Esveltesa 46 

Nº fibres/kg 8000 

Taula 41. Caracterització de les fibres utilitzades 
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Aquesta comparació es farà en base als preus de referència que apareixen en el 

banc BEDEC de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) per 

al cost de la mà d’obra i de la maquinària. Tanmateix, per als materials es prendran 

com a referència els preus aportats per l’empresa corresponent participant en el 

projecte.   

5.2. COST DELS MATERIALS 

Tal com ja hem explicat anteriorment, per a la fabricació del piló CPI-8 de diàmetre 

650 mm amb el formigó convencional hem utilitzat un formigó HA-

30/AC/12/IIIa+Qa, amb el mateix tipus de ciment que en la dosificació C1 

escollida, amb tots els àrids naturals i armat amb barres d’acer B500. La dosificació 

està extreta del banc BEDEC per a aquest tipus de formigó. La quantitat 

d’armadura (kg/m3), l’hem calculat segons l’àrea d’acer necessària perquè el piló 

ens resisteixi les sol·licitacions ja indicades en l’apartat 5 d’aquesta tesina, en el 

qual s’ha fet l’estudi sobre la resistència del piló en funció del tipus d’armat: 

<� = 14,1	��2 → 7Ø16 

*����	17��,68��9 = �����Ø168�A� 9 · �+ · 8ℎ + 5��A!�=1	���5��A,9
= 1,58 · 7 · 83,5 + 0,59 = 44,24	�A 

(�5=�	2�6�!Aó8(�9 = </!5ó · ℎ = > · ?� · ℎ = > · 80,652 9� · 3,5 = 1,16�{ 

:=���!�	17��,6 = ��(� = 44,241,16 = 38,14 �A�{ 

Arrodonirem la quantia d’acer a 40 kg/m3 per tenir en compte l’armadura a tallant. 

D’altra banda, per a la fabricació del piló CPI-8 de diàmetre 650 mm amb el 

formigó Newcrete hem utilitzat un formigó  HAF-30/AC/12/IIIa+Qa, amb la 

dosificació C1 escollida, amb àrids naturals i reciclats i armat amb fibres d’acer. La 

quantitat de fibres Cf considerada és la que s’ha calculat en l’apartat anterior per 
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tal de garantir una ruptura dúctil del formigó utilitzant la menor quantitat de fibres 

possible: Cf = 25 kg/m3.  

Tal com ja hem dit anteriorment, per als materials es prendran com a referència els 

preus aportats per l’empresa corresponent participant en el projecte.   

A continuació es mostren el cost dels materials per a les dues alternatives de 

fabricació del piló CPI-8: 

 

FORMIGÓ CONVENCIONAL 
CONTINGUT DE 

MATERIAL 
(kg/m3) 

PREU PER PES DE 
MATERIAL (€/kg) 

PREU PER VOLUM 
DE FORMIGÓ 

(€/m3) 

Ciment tipus II/A-M 42,5R 325.00 0.072 23.40 

Àrid natural 0-12 mm 1 941.55 0.007 13.59 

Àrid reciclat 0.00 0.00 0.00 

Fibres d'acer  

MASTERFIBER 503 
0.00 1.45 0.00 

Aigua 157.63 0.0024 0.38 

Plastificant  

POZZOLITH 390 GV 
0.00 0.00 0.00 

Superplastificant  

GLENIUM SCC 303 
4.88 0.945 4.61 

Armadura 40.00 2.200 88.00 

TOTAL 2 469.06 4.68 129.98 

Taula 42. Cost dels materials per al formigó convencional 
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FORMIGÓ NEWCRETE 
CONTINGUT DE 

MATERIAL 
(kg/m3) 

PREU PER PES DE 
MATERIAL (€/kg) 

PREU PER VOLUM 
DE FORMIGÓ 

(€/m3) 

Ciment tipus II/A-M 42,5R 370.00 0.072 26.64 

Àrid natural 0-4 mm 1 240.00 0.003 3.72 

Àrid reciclat 4-12 mm 540.00 0.005 2.70 

Fibres d'acer 

MASTERFIBER 503 
25.00 1.45 36.25 

Aigua 167.50 0.0024 0.40 

Plastificant 

POZZOLITH 390 GV 
2.60 0.25 0.65 

Superplastificant 

GLENIUM SCC 303 
7.30 0.945 6.90 

Armadura 0.00 2.200 0.00 

TOTAL 2 352.40 4.93 77.26 

Taula 43. Cost dels materials per al formigó Newcrete 

5.3. COST DE LA MÀ D’OBRA I DE LA MAQUINÀRIA 

Per a la mà d’obra i la maquinària es prendran com a referència els preus del banc 

BEDEC de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). 

A continuació es mostren el costos relatius a mà d’obra i maquinària per a les dues 

alternatives de fabricació del piló CPI-8: 
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FORMIGÓ CONVENCIONAL. CONSTRUCCIÓ. 

DEFINICIÓ CODI QUANTITAT PREU (€/m) 

Perforació i col·locació de materials, amb 
equip de personal i maquinària per a 
pilons barrenats formigonats pel tub 
central de la barrina,de diàmetre 65 cm  

C3E58600 1 33,42 

FORMIGÓ CONVENCIONAL. ARMAT.  
 

DEFINICIÓ CODI PREU (€/h) 
RENDIMENT  
(h/kg)  

PREU (€/kg) 

Oficial 1a ferrallista A0124000 18.37 0.008 0.14696 

Ajudant ferrallista A0134000 17.1 0.008 0.1368 

Taula 44. Cost de la mà d'obra i la maquinària per al formigó convencional 

FORMIGÓ NEWCRETE. CONSTRUCCIÓ.  

DEFINICIÓ CODI QUANTITAT PREU (€/m) 

Perforació i col·locació de materials, amb 
equip de personal i maquinària per a 
pilons barrenats formigonats pel tub 
central de la barrina,de diàmetre 65 cm  

C3E58600 1 33,42 

Taula 45. Cost de la mà d'obra i la maquinària per al formigó Newcrete 

5.4. COST TOTAL DEL PILÓ 

Tenint en compte els preus exposats en les taules anteriors, ja podem calcular el 

preu total dels materials, de la mà d’obra i de la maquinària per a la fabricació del 

nostre element estructural: 

Cost materials: 

129,98 €�{ · 1,16�{ = 150,78€ 

77,26 €�{ · 1,16�{ = 89,62€ 

Cost mà d’obra i maquinària: 

33,42 €� · 3,5� = 116,97€ 
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40 �A�{ · 1,16�{ · 0,14696 €�A = 6,82€ 

40 �A�{ · 1,16�{ · 0,1368 €�A = 6,35€ 

 

FORMIGÓ 
PREU MATERIALS 

(€) 
PREU MÀ D’OBRA I 
MAQUINÀRIA (€) 

PREU TOTAL (€) 

Formigó convencional 150,78 130,14 280,92 

Formigó Newcrete 89,62 116,97 206,59 
Taula 46. Cost total de la construcció d'un piló amb formigó convencional i amb el formigó 

Newcrete 

5.5. CONCLUSIONS 

Podem observar una diferència d’uns 75 euros entre la fabricació del nostre 

element estructural amb formigó convencional o bé amb el formigó Newcrete, 

resultant aquest últim el més econòmic.  

Analitzant el preu dels materials i de la mà d’obra i maquinària per separat, 

observem una diferència d’uns 60 euros entre el formigó convencional i el 

Newcrete i una diferència d’uns 13 euros de mà d’obra i maquinària per a la seva 

construcció. La diferència en el cost dels materials es deu a que tant l’ús d’àrids 

reciclats com l’armat amb fibres d’acer resulta més econòmic . La diferència de 

preu en la seva construcció es deu a que en el cas del Newcrete, l’addició de fibres 

en la matriu del formigó ens permet eliminar tot el procés de col·locació de 

l’armadura.  

Per tant, podem afirmar la viabilitat econòmica de l’ús de l’àrid reciclat i de les 

fibres d’acer com a alternativa al formigó convencional ja que, segons l’estudi de 

resistència de la secció tenint en compte els dos tipus d’armat fet en l’apartat 

anterior, el nostre element estructural fabricat amb el formigó Newcrete segueix 

resistint les sol·licitacions a les què es troba sotmès i suposa menys repercussió 

econòmica que si utilitzem formigó convencional.   
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 CONCLUSIONS Capítol 6:
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Un cop analizats els resultats de la campanya d’assajos in situ, fet l’estudi de la 

possible substitució de l’armadura convencional per l’armat amb fibres d’acer i la 

comparativa econòmica entre el formigó convencional i el formigó Newcrete, hem 

arribat a les següents conclusions: 

• La variabilitat en els valors de resistència es deuen a un factor humà, és a 

dir, a la manera d’abocar el formigó durant la construcció de l’element 

estructural.  

• La variació en els valors del mòdul d’elasticitat és conseqüència de la 

granulometria i del tipus d’àrids utilitzats.  

• Les dosificacions que contenen àrids reciclats ofereixen un mòdul 

d’elasticitat un 30% inferior a la que només conté àrid natural.  

• El mòdul d’elasticitat de les dosificacions que contenen àrid reciclat es troba 

per sota al que correspondria, per a una mateixa resistència, segons la 

normativa vigent EHE-08.  

• L’ús de fibres d’acer queda justificat per al cas d’una pantalla de pilons 

tangents, ja que amb una quantitat moderada de fibres la secció ja resisteix 

les sol·licitacions del terreny i, en el nostre cas, l’armat tradicional suposa 

un sobredimensionament de la secció ja que dimensionem atenent a 

quanties mínimes. 

• Podem afirmar la viabilitat econòmica de l’ús de l’àrid reciclat i de les fibres 

d’acer com a alternativa al formigó convencional.  
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